
PATVIRTINTA 

Prienų r. Jiezno gimnazijos 

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 31 d. 

įsakymu Nr. (1.3)-V1-143 

PRIENŲ R. JIEZNO GIMNAZIJOS  

DARBUOTOJŲ SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Prienų r. Jiezno gimnazijos darbuotojų skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas)

parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Prienų r. Jiezno gimnazijos 

darbuotojų darbo apmokėjimo sistemos aprašu, Prienų r. Jiezno gimnazijos vidaus tvarkos 

taisyklėmis. 

2. Aprašas reglamentuoja darbuotojų skatinimo tvarką Prienų r. Jiezno gimnazijoje

(toliau – Gimnazija). 

3. Gimnazijos darbuotojai skatinami:

3.1. už Gimnazijos vardo garsinimą (laureatai arba užimtos 1-3 vietos rajoniniuose,

respublikiniuose ar tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose; nacionalinių 

mokinių pasiekimų patikrinimų, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų ir brandos 

egzaminų rezultatai aukštesni nei rajono ar respublikos vidurkis); 

3.2. už Gimnazijos prestižo ir teigiamo įvaizdžio formavimą (gerosios patirties sklaida 

rajoniniuose ar respublikiniuose leidiniuose, socialiniuose tinkluose; pranešimų 

skaitymas rajoniniuose ar respublikiniuose renginiuose; atvirų pamokų vedimas rajono 

ar respublikos mokytojams); 

3.3. už respublikinių, tarptautinių projektų iniciavimą, rengimą, vykdymą; 

3.4. už ilgametį darbą Gimnazijoje (išdirbus 20, 30, 40 metų); 

3.5. atlikus vienkartines svarbias Gimnazijos veiklai užduotis. 

II. SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

4. Tikslas – pastebėti darbuotojų veiklą ir skatinti juos už veiklos rezultatus bei ilgametį

darbą. 

5. Uždaviniai:

5.1. palaikyti pozityvų darbuotojų indėlį į Gimnazijos veiklą;

5.2. motyvuoti darbuotojus tobulėti profesinėje srityje;

5.3. padėkoti už ilgametį darbą;

5.4. formuoti jaukios, vertinamos ir pasitikėjimu paremtos bendruomenės kultūrą.

III. SKATINIMO BŪDAI

6. Gimnazijoje susitarta darbuotojus skatinti šiais skatinimo būdais:

6.1. premija;

6.2. steigėjo padėka už ilgametį (daugiau kaip 20, 30, 40 metų) darbą Gimnazijoje;

6.3. direktoriaus padėka (žodžiu, raštu);

6.4. siūlymas darbuotoją skatinti aukštesnėms institucijoms ar darbuotojo kandidatūros

teikimas rajoninėms ar respublikinėms nominacijoms, apdovanojimams;

6.5. siūlymas mokytojui ar pagalbos mokiniui specialistui atestuotis aukštesnei

kvalifikacinei kategorijai;

6.6. simbolinės dovanėlės, dovanėlės su Gimnazijos logotipu ar simbolika, vardinės

dovanos.



IV. REKOMENDACIJŲ SKATINTI DARBUOTOJĄ TEIKIMAS IR TVARKA 

 

7. Rekomenduoti skatinti Gimnazijos darbuotoją gali: 

     7.1. steigėjas; 

     7.2. administracija; 

     7.3. Gimnazijos taryba; 

     7.4. Metodinė taryba; 

     7.5. Atestacijos komisija; 

     7.6. metodinės grupės; 

     7.7. Tėvų komitetas; 

     7.8. Mokinių parlamentas.  

8. Siūlant paskatinti Gimnazijos darbuotoją, Gimnazijos direktoriui teikiama laisvos 

formos rekomendacija, kurioje pagal 6 Aprašo punktą pristatoma skatintino darbuotojo veikla ir 

siūlomas skatinimo būdas.  

9. Sprendimą dėl darbuotojų skatinimo premijomis priima Darbo taryba ir 

administracija, remdamosi Prienų r. Jiezno gimnazijos darbuotojų darbo apmokėjimo sistema. 

Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo Gimnazijos darbo užmokesčiui skirtų 

asignavimų. 

10. Direktoriaus siūlymu ir steigėjo sprendimu teikiama padėka už ilgametį (daugiau kaip 

20, 30, 40 metų) darbą Gimnazijoje. 

11. Direktoriaus padėka raštu įforminama įsakymu. Kartu su padėkomis, esant galimybei, 

teikiamos simbolinės dovanėlės, dovanėlės su Gimnazijos logotipu ar simbolika, vardinės dovanos. 

12. Žodine padėka darbuotojai skatinami per mokytojų tarybos posėdžius, susirinkimus, 

gimnazijai ar darbuotojui reikšmingų sukakčių metu, metinių refleksinių pokalbių metu. 

13. Kiekvienų mokslo metų pabaigoje mokytojai administracijai teikia mokytojo veiklos 

ir kvalifikacijos tobulinimo įsivertinimo formą. Pagal Rekomendacijas dėl skirtingas kategorijas 

turinčių Prienų rajono mokyklų mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų veiklų, patvirtintas 2015 

m. vasario 27 d. Prienų rajono savivaldybės Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo įsakymu Nr. (7.8)-

ŠS-STĮ-32, administracija išrenka mokytojus ir pagalbos mokiniui specialistus, kurie įvykdė 

daugiau kriterijų nei numatyta atitinkamai kategorijai. Gimnazijos tarybos pritarimu kiekvienų metų 

rugsėjo mėnesį Gimnazijoje už aktyvią veiklą išrenkamas pedagogas, kurio kandidatūra siūloma 

rajono „Metų mokytojo“ nominacijai. 1-2 mokytojų kandidatūros teikiamos apdovanoti Prienų 

rajono Švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėkomis.   

14. Atestacijos komisija gali skatinti mokytoją ar pagalbos mokiniui specialistą siūlymu 

atestuotis aukštesnei kvalifikacinei kategorijai. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Informacija apie skirtas padėkas Gimnazijos bendruomenei teikiama internetiniame 

puslapyje ir/ar socialiniame Gimnazijos tinkle, rajoniniuose laikraščiuose 

16. Aprašas skelbiamas Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

17. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Gimnazijos direktoriaus įsakymu, pritarus 

darbuotojams visuotiniame susirinkime. 

 

______________________ 

 

 

 

 

 


