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GARGŽDŲ „MINIJOS“ PROGIMNAZIJOS MOKYTOJŲ IR MOKINIŲ  

SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

1. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Mokytojų skatinimo ir drausminimo tvarka (toliau Tvarka) parengta vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Darbo Kodekso 227–244 straipsniai, patvirtintu Lietuvos Respublikos Seimo 

2002 m. birželio 4 d. įstatymu Nr. IX–926, Lietuvos Vyriausybės 1993 m. liepos 8 d. nutarimu Nr. 

511, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2013 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. V-1254 

„Dėl švietimo įstaigų darbuotojų ir kitų įstaigų pedagoginių darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos 

aprašo patvirtinimo“ 35.4 punktu. 

2. MOKYTOJŲ SKATINIMAS  

2.1. Už puikų arba labai gerą ir gerą pareigų vykdymą kalendoriniais metais ar atlikus 

vienkartines, labai svarbias užduotis, darbus, gali būti taikomos šios paskatinimo priemonės: 

2.1.1. padėka žodžiu; 

2.1.2. padėka raštu; 

2.1.3. pasiekimų viešinimas žiniasklaidoje; 

2.1.4. edukacinės išvykos; 

2.1.5. aprūpinimas moderniomis ugdymo priemonėmis pirmumo teise; 

2.1.6. vienkartinė piniginė išmoka. 

3. Materialinė (piniginė) išmoka skiriama tada, kai ją galima skirti iš sutaupytų mokinio 

krepšelio lėšų. 

4. Materialinis paskatinimas skiriamas sąžiningai atliekantiems savo pareigas, 

nepažeidusiems darbo drausmės ir tvarkos, neturintiems administracijos nuobaudų ir bendradarbių 

pagrįstų nusiskundimų. 

5. Skiriant materialinį paskatinimą, atsižvelgiama: 

5.1. nepamokinę ir kitokią neapmokamą progimnazijos bendruomenės labui skirtą veiklą 

(vadovavimas progimnazijos mokinių organizacijoms, papildomų renginių progimnazijai, miesto ir 

rajono visuomenei organizavimas, diagnostinių ir standartizuotų testų vykdymas ir vertinimas); 

5.2. profesinius pasiekimus (aukšti pasiekimai tarptautiniuose, respublikiniuose ir 

rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, projektuose; konferencijų, seminarų rengimas 

ir/arba pranešimai juose ir kt.); 

6. Siūlyti skirti materialinį paskatinimą turi teisę  

6.1. progimnazijos administracija,  

6.2. progimnazijos taryba,  

6.3. profesinė sąjunga,  

6.4. metodinių grupių pirmininkui. 

7. Siūlymas skirti materialinį paskatinimą įforminamas progimnazijos direktorius įsakymu. 

 

 



3. MATERIALINĖS PAŠALPOS SKYRIMAS 

3.1 Progimnazijos darbuotojams, kurių materialinė būklė tapo sunki dėl pačių ligos ar jų 

artimam šeimos nariui, gali būti skiriama 1 (vienos) minimalios mėnesinės algos dydžio materialinė 

pašalpa. 

3.2 Mirus progimnazijos darbuotojui, jo šeimos nariui išmoka 2 (dviejų) minimalių 

mėnesinių algų dydžio materialinė pašalpa. 

4. MOKINIŲ SKATINIMAS  

4.1. Mokiniai skatinami pagyrimais /padėkomis už aktyvią veiklą pamokoje, už kūrybingą, 

aktyvią neformaliojo švietimo veiklą, akademinius pasiekimus ir pažangą.  

4.2. Mokytojų tarybos nutarimu, pasibaigus trimestrui (pusmečiui) mokslo metams, 

mokiniams įrašomi pagyrimai/padėkos už puikų, labai gerą mokymąsi bei lankomumą, aktyvumą, 

kūrybingumą, išradingumą dalyvaujant progimnazijos ir klasės renginiuose. Paskatinimai 

įforminami direktoriaus įsakymu. 

4.3. Mokytojų tarybos nutarimu, pasibaigus mokslo metams, mokiniai apdovanojami 

progimnazijos Padėkos raštais už progimnazijos garsinimą rajone (šalyje, tarptautiniuose 

konkursuose), puikius sportinius pasiekimus rajone (šalyje, tarptautinėse varžybose), išradingumą 

organizuojant progimnazijos mokinių laisvalaikį, aktyvų darbą progimnazijos savivaldos 

institucijose, aktyvumą dalyvaujant progimnazijos neformaliojo ugdymo veikloje. 

4.4. Mokslo metų pabaigoje mokiniams organizuojama pažintinė išvyka už progimnazijos 

garsinimą rajone (šalyje, tarptautiniuose konkursuose) puikius akademinius pasiekimus, puikius 

sportinius pasiekimus rajone (šalyje, tarptautinėse varžybose), išradingumą organizuojant 

progimnazijos mokinių laisvalaikį, aktyvų darbą progimnazijos savivaldos institucijose, aktyvumą 

dalyvaujant progimnazijos neformaliojo ugdymo veikloje. 

4.5. Progimnazijos direktoriaus įsakymu mokiniams rašoma padėka už pasiekimus 

dalyvaujant rajono, apskrities, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varžybose, 

viktorinose, mokytojams už mokinių paruošimą šiems renginiams, progimnazijos bendruomenė 

informuojama progimnazijos tinklalapyje, progimnazijos stenduose. 

 

5. MOKYTOJŲ DRAUSMINIMAS 

5.1. Už darbo drausmės pažeidimą gali būti skiriamos šios drausminės nuobaudos: 

5.1.1. pastaba; 

5.1.2. papeikimas; 

5.1.3. atleidimas iš darbo (Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 136 str. 3d.). 

5.2. Progimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos įstatymais, turi 

teisę: 

5.2.1. laikinai nušalinti darbuotoją nuo darbo ir už tą laikotarpį nemokėti jam darbo 

užmokesčio, jei jis darbo metu darbe buvo neblaivus, apsvaigęs nuo narkotikų ar kitokių 

svaiginančių medžiagų; 

5.2.2. atleisti iš darbo darbuotoją įstatymuose numatyta tvarka, jei jis pažeidinėja darbo 

drausmę, daro pravaikštas, nesilaiko darbo saugos taisyklių; 

5.2.3. kai mokytojas vieną kartą šiurkščiai pažeidžia darbo pareigas, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos Darbo kodekso 136 str. 3d. 2 p., gali būti atleidžiamas iš darbo. 

5.3. Šiurkštus darbo pareigų pažeidimas yra: 

5.3.1. neleistinas elgesys su lankytojais ar interesantais arba kiti veiksmai, tiesiogiai 

pažeidžiantys žmonių konstitucines teises; 



5.3.2. atsisakymas teikti informaciją, kai įstatymai, kiti norminiai teisės aktai ar darbo 

tvarkos taisyklės įpareigojo ją teikti, arba šiais atvejais žinomai neteisingos informacijos teikimas; 

5.3.3. moterų ir vyrų lygių teisių pažeidimas arba seksualinis priekabiavimas prie 

bendradarbių, pavaldinių ar interesantų; 

5.3.4. neatvykimas į darbą be svarbių priežasčių visą darbo dieną; 

5.3.5. atsisakymas tikrintis sveikatą, kai patikrinimai darbuotojų yra privalomi; 

5.3.6. pedagoginės etikos nesilaikymas – fizinio ar psichologinio smurto prieš mokinį 

panaudojimas, sukėlusį nors ir mažiausią sveikatos sutrikimą; 

5.3.7. pedagoginės etikos nesilaikymas– bendradarbio asmeninio, darbinio, sveikatos 

būklės, seksualinės orientacijos, tikybos, rasės aptarinėjimas su mokiniais ir (ar jų tėvais; 

5.3.8. pedagoginės etikos nesilaikymas – netolerancija, viešas kivirčas su bendradarbiu; 

5.3.9. subordinacijos nesilaikymas– atviras ir viešas progimnazijos vadovų teisėtų 

nurodymų nevykdymas, atviras ir viešas prieštaravimas nurodymui; 

5.3.10. įvaikinimo paslapties paviešinimo, nors už šią veiką darbuotojas ir nebuvo 

traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; 

5.3.11. valstybės paslapčių paviešinimas (pasiekimų patikrinimų užduočių paviešinimas), 

nors už šią veiką darbuotojas ir nebuvo traukiamas baudžiamojon ar administracinėn atsakomybėn; 

5.4. Šiurkščiu pažeidimu nelaikoma mokytojo nevalinga atsakomoji reakcija į mokinio 

chuliganišką elgesį ar panaudojamą fizinį bei psichologinį smurtą prieš mokytoją. 

 

6. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

6.1. Mokinių drausminimas vykdomas, vadovaujantis progimnazijos Mokinių Vidaus 

tvarkos taisyklėmis. 

 

7. APMOKĖJIMO UŽ MOKYTOJŲ SKATINIMĄ LĖŠŲ APSKAITA IR 

ATSISKAITYMAS 

 

7.1. Mokinio krepšelio užmokesčio fondo ekonomiją skaičiuoja progimnazijos vyriausiasis 

buhalteris pagal patvirtintą progimnazijos išlaidų sąmatos darbo užmokesčio fondą. 

7.2. Du kartus per metus vyriausiasis buhalteris informuoja progimnazijos direktorių, 

pedagogus ir progimnazijos tarybą raštu apie MK užmokesčio fondo panaudojimą ir ekonomiją. 

 

––––––––––––––––––––––––––––– 

 

PRITARTA 

                   

Gargždu „Minijos“ progimnazijos 

Mokytojų Tarybos  2016 m. vasario 11 d.  

Protokolo Nr. 4-1 

 

 

SUDERINTA: 

 

Gargždų „Minijos“ progimnazijos 

Tarybos posėdžio,  

įvykusio 2016  m. kovo 1 d. 

Protokolo Nr. 3-1 



 

 


