
KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

V. SKATINIMAS 

 

23. Mokinys gauna paskatinimo taškus už šį elgesį: 
 

Skatintinas 

elgesys 
Paaiškinimas 

Elgesio 

vertintojas 

Taškų 

skaičius 

(trumpinys) 
Ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

klasėje 

Klasės seniūno, seniūno pavaduotojo, 

rūbininko pareigos. 

Klasės auklėtojas 

kartą per 

trimestrą 

5 (P) 

Ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

mokinių saviruošoje 

Mokinys aktyviai teikia pagalbą kitiems 

mokiniams Saviruošos klube. 

Saviruošos 

vadovas kartą per 

mėnesį 

5 (IP) 

Progimnazijos vardo 

garsinimas 

 už kiekvieną progimnazijos atstovavimą 

miesto konkursuose ir olimpiadose, 

neatsižvelgiant į pasiektus rezultatus, skiriami 

3 skatinimo taškai. 

 už kiekvieną progimnazijos atstovavimą 

miesto konkursuose ir olimpiadose bei 

laimėtas prizines vietas, skiriami 5 skatinimo 

taškai. 

Mokinį rengiantis 

mokytojas 
3 arba 5 (PG) 

Uniformos 

dėvėjimas 

Jeigu mokinys neturi jokio įspėjimo dėl 

uniformos nedėvėjimo per mėnesį jam yra 

skiriamas 1 skatinimo taškas. 

Klasės auklėtojas 

Kartą per mėnesį 
1 (U) 

Geras lankomumas 
Už gerą lankomumą, t. y. jei mokinys 

nepraleido nei vienos pamokos per mėnesį. 

Klasės auklėtojas 

Kartą per mėnesį 
5 (L) 

Dalyvavimas 

progimnazijos 

renginiuose laisvu 

nuo pamokų metu 

Dalyvavimas renginiuose pamokų metu nėra 

skatinamas. 

Renginį 

koordinuojantis 

mokytojas 

2 (D) 

Progimnazijos 

renginių 

organizavimas 

 mokinys suorganizuoja 1 renginį per 

trimestrą, jam yra skiriami 3 skatinimo taškai. 

 Mokinys suorganizuoja 2 ir daugiai 

renginius per trimestrą, jam yra skiriami 5 

skatinimo taškai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3 arba 5 (RO) 

Puikus mokymasis 
Mokiniui, kurio mažiausias trimestro 

įvertinimas 8, yra skiriami 5 skatinimo taškai. 

Klasės auklėtojas 

kartą per 

trimestrą 

5 (M) 

Pažanga moksle 

Jeigu antro ir trečio trimestrų pažymys 

padidėjo 1 arba keliais balais, mokiniui yra 

skiriami 3 skatinimo taškai. 

Dalyko 

mokytojas kartą 

per trimestrą 

3 (PM) 

Kilnus poelgis Sistemoje nenumatytas poelgis. 

Bet kuris 

progimnazijos 

bendruomenės 

narys 

5 (K) 



Aktyvi socialinė 

veikla 

Mokinys aktyviai dalyvauja socialinėje 

veikloje, teikiam pagalbą progimnazijos 

bendruomenės nariams, prisideda prie 

mokyklos aplinkos bei erdvių tvarkymo ir 

gražinimo. Jeigu mokinys per mokslo metus 

nustatytą socialinių valandų skaičių viršija 5 ir 

daugiau valandų, jam yra skiriami 5 skatinimo 

taškai. 

Klasės auklėtojas 

kartą per mokslo 

metus 

5 (ASV) 

 

 

 

 

24. Mokinys už surinktus skatinimo taškus gauna šiuos apdovanojimus: 

5 – auklėtojo padėka žodžiu klasės valandėlės metu;  
15 – auklėtojo padėkos raštas arba padėka e – dienyne; 

20 – saldus prizas; 

30 – vieša direktoriaus padėka popietės „Labas rytas,  daukantukai“ metu; 

40 – vieša padėka progimnazijos informacinėje erdvėje; 

50 – bilietai į kiną, sporto varžybas ar kitas pramogas; 

51 ir daugiau – staigmena... 

 


