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KALVARIJOS GIMNAZIJOS
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I.Bendrosios nuostatos
1. Pedagoginių darbuotojų veiklos skatinimo tvarka (toliau - Tvarka) parengta vadovaujantis
Kalvarijos gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, patvirtintų Kalvarijos gimnazijos direktoriaus2015 m.
kovo 10 d. įsakymu Nr. V1-66, 69 punktu bei atsižvelgiant į Kalvarijos gimnazijos metodinės tarybos 2016
m. spalio 18 d. protokolo Nr. 7 nutarimą.

2. Tvarka nustato Kalvarijos gimnazijos pedagoginių darbuotojų skatinimo priemonių
taikymą.
II. Pedagoginių darbuotojų skatinimo tikslas ir uždaviniai
3.
Tikslas - pastebėti ir įvertinti pedagoginių darbuotojų nuopelnus, gerą, sąžiningą,
kūrybišką darbą ir iniciatyvumą.
4.
Uždaviniai:
4.1. skatinti pedagoginių darbuotojų pareigingumą, nepriekaištingą ir nuoširdų darbą;
4.2. tobulinti pedagoginių darbuotojų profesines vertybes;
4.3. suteikti darbuotojams naudingumo ir svarbumo jausmą.
III. Pedagoginių darbuotojų skatinimo priemonės
5.
Pedagoginiai darbuotojai skatinami gimnazijos jubiliejaus, profesinės šventės ar
valstybinės šventės proga.
6.
Pedagoginiai darbuotojai skatinami:
6.1. už iniciatyvumą ir kūrybiškumą organizuojant gimnazijos renginius;
6.2. už aktyvų darbą gimnazijos veikloje;
6.3. kokybišką ugdytinių parengimą renginiams, konkursams (už prizinių vietų laimėjimą);
6.4. gimnazijos ar savo veiklos pristatymą žiniasklaidoje;
6.5. dalyvavimą rengiant gimnazijos projektus;
6.6. sistemingą parodų organizavimą;
6.7. gimnazijos papuošimą;
6.8. už kokybiškai parengtą metodinę ar vaizdinę priemonę;
6.9. puikų klasės auklėtojo funkcijų atlikimą.
7.
Skatinimo formos:
7.1. pagyrimas;
7.2. žodinė padėka;
7.3. vieša padėka raštu gimnazijos stende;
7.4. viešas pasiekimo/ų pristatymas bendruomenei;
7.5. padėka – įsakymas;
7.6. garbės, padėkos raštai;
7.7. prizai ir dovanos (esant lėšų);
7.8. nemokamos/ dalinai mokamos kelionės ar išvykos lengvatinėmis sąlygomis (esant lėšų);
7.9. suteikta pirmumo teisė tobulintis (ir užsienyje);

2
7.10. esant Mokinio krepšelio lėšų ekonomijai, pritarus Kalvarijos savivaldybei, gali būti
skatinami piniginėmis premijomis už labai gerus darbo rezultatus ir laimėjimus.
IV. Veiklos rezultatų teikimas skatinimui
8.
8.1.
8.2.
8.3.
8.4.
8.5.

Darbuotojų kandidatūras skatinimui teikia:
direktorius;
direktoriaus pavaduotojai ugdymui;
neformaliojo švietimo organizatorius;
metodinių grupių pirmininkai;
patys pedagoginiai darbuotojai.
V. Komisijos sudarymas darbuotojų skatinimui

9.
10.

Darbuotojų skatinimui sudaroma komisija, kuriai vadovauja gimnazijos direktorius.
Komisiją formuoja gimnazijos direktorius.
VI. Skatinimui skirtų lėšų šaltiniai

11. Esant Mokinio krepšelio lėšų ekonomijai, pritarus Kalvarijos savivaldybei, Mokinio
krepšelio lėšos.
12. Tikslinės Rėmėjų lėšos.
VII. Baigiamosios nuostatos
13. Gimnazijos direktorius ir kiti pedagoginiai darbuotojai yra atsakingi, kad būtų
laikomasi šios Tvarkos.
__________________________

