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VILNIAUS R. KALVELIV„AUSROS" GIMNAZIJOS
DARBUOTOJU SKATINIM0 TVARKOS APRASAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Vilniaus r.  Kalveliu „Au§ros" gimnazijos darbuotoju skatinimo tvarkos apra§as  (toliau -
Apra§as)  parengtas  vadovaujantis   Lietuvos   Respublikos   Svietimo   istatymu,   Kalveliu  „Ausros"
gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklemis, Kalveliu „Au§ros" gimnazijos nuostatais.

2.   Sis Aprasas reglamentuoja darbuotoju skatinimo tvarka Kalveliu „Ausros" gimnazijoje
(toliau -Gimnazija).

11 SKYRIUS
SKATINIM0 TIKSLAI IR UZDAVINIAI

3.  Tikslai:

3.1.  padekoti  uZ kryptinga vadovavima mokymuisi,  demesi  individualiai mokinio  pazangai
ir puikius mokiniu mokymosi pasiekimus (ugdytiniai -rajono, §alies olimpiadu, konkursu, vardybq
nugaletojai   ir   dalyviai),   gerus   PUPP,   auk§tus   Nacionalinio   mokiniu   pasiekimu   patikrinimo
rezultatus;

3.2.  padekoti  uZ ktirybinga ugdymo  proceso  organizavima (ugdomuju projektu,  integruotu
pamoku, renginiu inicij avima, neformaliojo vaiku Svietimo programu igyvendinima);

3.3.  skatinti  darbuotojus  uZ  labai  gera,  sazininga,  ktirybi5ka  darba,  pareiginguma,  inicia-
tyvas ir veiklos rezultatus, tinkama pagalba mokiniui, patirties sklaida.

3.4.   skatinti  darbuotojus  inicijuoti,  priimti  ir  igyvendinti  sprendimus  kuriant  gimnazijos
gyvenima kartu su mokiniais.

4. Uzdaviniai:
4.1. pastebeti ir palaikyti pozityvu mokytoju indeli i gimnazijos veikla;
4.2. motyvuoti mokytojus tobulinti  profesines kompetencijas;
4.3. formuoti jaukios, vertinamos ir pasitikejimu paremtos bendruomenes kultdra;
4.4.   gerinti  psichologine  savijauta,  puoseleti  darbuotoju  savivert?,  kurti   saugia  emocin?

aplinka;
4.5.  skatinti ugdytis  lyderystes gebejimus,  suteikti  laisv? rodyti  iniciatyva, prisiimti  atsako-

myb? uZ sprendimus irju igyvendinima.

Ill SKYRIUS
SKATINIMO TVARKOS ORGANIZAVIMAS IR IGYVENDINIMAS

5.        Skatinimo priemones irbtidai:
5.1. direktoriaus Dadekos ra5tas:
5.1.1. uZ labai gera mokytojo darba kalendoriniais metais;
5.1.2. uZ sekminga ilgamet? pedagogin? veikla (20,30,40 metu);
5.1.3. mokytoju asmeniniu jubilieju (50, 60 mett|) sukak6iu progomis;
5.2. rekomendaciiu teikimas del mokvtoiu aDdovanoiimo:
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5.2.1. Vilniaus rajono savivaldybes mero padckos rastu;
5.2:2. Vilniaus rajono savivaldybes administracijos Svietimo skyriaus vedejo

padekos ra§tu;
5.2.3. LR Svietimo mokslo ir sporto ministerijos padekos rastu;
5.3. iodine Dadeka (Metodines tarybos, metodikos grupiu, administracijos susirinkimuose,

MokytQju tarybos posedziuose);
5.4. Dadeka gimnaziios internetineie svetaineie:
6.       Darbai, uz kuriuos taikomos skatinimo priemones:
6.1.  dalyvavimas  metodikos  darbu  parodose,  mokymo  priemoniu  ir  stendiniu  pranesimu

rengimas;
6.2.   pranesimo   skaitymas   konferencijose,   seminaruose,   publikavimas   tinklalapiuose   ar

spaudoje;
6.3.   pedngogine   tema  parengto   straipsnio   (pagal   §io   Zauro   reikalavimus)   publikavimas

tinklalapiuose ar spaudoj e;
6.4.  atviros  pamokos  vedimas  rajono  ar  respublikos  mokytojams  (btitinas  i§plestinis

pamokos planas);
6.5.  dalykiniu komandiniu renginiu organizavimas gimnazijoje ir uz jos ribu;
6.6.  ilgalaikiu  (ne  maziau  kaip  puses  metu)  dalykiniu,   integruotu  ir  kitu  projektu

parengimas ir vykdymas;
6.7.  konstruktyviu santykiu su socialiniais partneriais uzmezgimas/palaikymas, naudingu

renginiu gimnazij ai organizavimas,1esu pritraukimas;
6.8.  sisteminga ir savita klases vadovo veikla;
6.9.  mokymu tevams organizavimas.

7. Mokytoju skatinimo kriterijai:
7.1. Metodines tarvbos sitilvmu aDdovanoti padekos ra§tais:
7.1.1  uZ respublikos,  zonos,  rajono  olimpiadu,  konkursLi,  varzybu priziniu vietu nugaletoju

(2-3 vietos) paruo§ima;
7.1.2. uZ aktyvia metodin?, klases vadovo veikla, parodyta iniciatyva;
7.2. kalendoriniais metais gali btiti suteikta laisvas dienas mokiniu atostogu metu:
7.2.1. uZ dalyvavima Tevu dienoje - 1  1aisva diena;
7.1.1. uZ NMPP darbu vertinima (2, 4 klasiu bei lietuviu kalbos ir literattiros mokytQjams -

2 dienos, kitu dalyku mokytojans -  1  diena);
7.1.2.  uZ  PUPP  darbu  vertinima  (matematikos  mokytojams  -   1   diena,  lietuviu  kalbos  ir

literatnros mokytojams -2 dienos);
7.1.3. uZ darbu vertinima uzsienio kalbu pasiekimu lygio nustatymui -1  laisva diena;
7.1.4. uZ aktyvia veiklq darbo grupese (sprendzia kuruojantis vadovas) -1  laisva diena;
7.1.5. uZ sekretoriaus darba mokytQju tarybos pos6dziuose -1  laisva diena;
7.1.6. uZ  atstovavima gimnazijos bendruomenei rajone -1  laisva diena.
8. Nepedagoginiai darbuotojai ir aptarnaujantis personalas skatinamas uZ:
8.1. ypa6 atsakinga pozitiri i pareigu vykdyma, gera darba;
8.2. ilgameti ir nepriekai§tinga darbq;
8. 3. reiksmingus atliktus darbus turtinant ir tvarkant gimnazijos aplinka;
8.4. bendras pastangas kuriant saugiq, toleranti§kq, j aukiq, atsakingq, gimnazijos

bendruomenes kulttira.
9. Skatinimo btidai:
9.1. skiriamos poilsio dienos mokiniu atostogu metu;
9.2. padeka §ven6iu proga torofesines §ventes, Rugsejo  1 -osios proga„ asmeninio

jubiliejaus proga, kvie6iami i bendruomenes  koncertus, apdovanojami Padekos ra§tais).



IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

10. . Kandidatdras padekoms ra§tu gimnazijos vadovui gali teikti mokiniu tevai, Gimnazijos
taryba, Metodine taryba, Mokytoju taryba, Mokiniu taryba, direktoriaus pavaduotojai.

APTARTA
Gimnazijos tarybos posedyj e
2022 in. rugpjn6io 30 d.
Protokolo Nr. GT-5


