
1 

 

 

                                                                                             

       PATVIRTINTA 

       Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos 

       direktoriaus 2019-12-17 

           įsakymu Nr. (1.3) V1-223 

 

 

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ 

SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Pakuonio  pagrindinės  mokyklos (toliau – Mokyklos) darbuotojų skatinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

2017 m. sausio 17 d. priimtu Lietuvos Respublikos Seimo įstatymu Nr. XIII-198 ,,Lietuvos 

Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymas“. 

2. Šis Aprašas reglamentuoja darbuotojų skatinimo Prienų r. Pakuonio  pagrindinėje  

mokykloje tvarką. 

3. Dėl darbuotojų skatinimo motyvuotą prašymą mokyklos direktoriui gali teikti 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir ūkvedys, mokyklos taryba. 

4. Direktorius darbuotojus gali skatinti savo iniciatyva.  

 

 

II. SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

5. Tikslas – vertinti darbuotojų veiklą ir skatinti juos už labai gerą, sąžiningą, kūrybišką 

darbą, iniciatyvumą, pareigingumą ir veiklos rezultatus. 

6. Uždaviniai: 

6.1. palaikyti pozityvų darbuotojų indėlį į Mokyklos veiklą; 

6.2. motyvuoti darbuotojus tobulėti profesinėje srityje; 

6.3. padėkoti už ilgametį darbą; 

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

 

 

III. DARBUOTOJŲ SKATINIMO PRIEMONĖS IR KRITERIJAI 

 

7. Darbuotojų skatinimo priemonės: 

7.1. mokyklos direktoriaus padėka žodžiu (pareikšta susirinkimų, posėdžių, švenčių metu 

ar individualiai); 

7.2. mokyklos direktoriaus padėka raštu (įsakymas ar padėkos raštas); 
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7.3. savivaldybės administracijos švietimo skyriaus vedėjo, savivaldybės mero, švietimo ir 

mokslo ministro padėka už ilgametį darbą ar puikius praėjusių mokslo metų veiklos rezultatus; 

7.4. premija, atlikus vienkartinę, ypač svarbią mokyklai užduotį arba įvertinus labai gerai 

praėjusių kalendorinių metų veiklą/darbą; 

7.5. priemoka už padidėjusį darbo krūvį pagal pareigybės funkcijas ar papildomų pareigų, 

užduočių, suformuluotų raštu vykdymą. 

7.6. vienkartinė išmoka (už svarbią užduotį, suformuluotą raštu); 

7.7. metų mokytojo nominacija (atskiri nuostatai ir  rėmėjų lėšos). 

7.8. mokyklos autobuso skyrimas ekskursijai kelionės išlaidas apmokant iš mokyklos lėšų. 

8. Darbuotojų skatinimo kriterijai už : 

8.1. mokinių pasiekimus savivaldybėje, šalyje (I-III vietos konkursuose, olimpiadose, 

sporto varžybose ir pan.); 

8.2. dalyvavimą reikšmingų mokyklos bendruomenei renginių organizavime, edukacinių 

erdvių kūrime, mokyklos interjero puošime ir parodų organizavime; 

8.3. aktyvų dalyvavimą metodinėje, projektinėje veikloje mokykloje, mieste, šalyje, 

tarptautiniame lygmenyje; 

8.4. tėvų įtraukimą  organizuojant renginius, kuriant edukacines erdves; 

8.5. gerą vadovavimą mokyklos savivaldos institucijoms ir aktyvų dalyvavimą jų veikloje; 

8.6. aktyvų dalyvavimą mokyklos veiklos įsivertinime, darbo  grupėse, komisijose; 

8.7. už kokybišką mokyklos nuostatuose ir darbuotojo pareigybės aprašyme priskirtų 

funkcijų atlikimą; 

8.8. iniciatyvumą ir pagalbą vykdant mokyklai svarbias veiklas; 

8.9. sąžiningą, atsakingą ir pareigingą darbą. 

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Mokyklos darbuotojams skatinimo priemonės skiriamos direktoriaus įsakymu mokyklos 

darbuotojų skatinimo komisijos, kurią sudaro administracijos, darbo tarybos, metodinės tarybos ir 

mokyklos tarybos atstovai ar tiesioginio darbuotojo vadovo siūlymu.  

10. Darbuotojų skatinimas vykdomas visus mokslo metus.  

11. Skatinimo sistema vienus metus netaikoma tiems darbuotojams, kuriems tais metais 

buvo skirta drausminė nuobauda. 

12. Vienu metu už tuos pačius puikius pasiekimus gali būti taikomos kelios skatinimo 

priemonės, t. y. ir moralinio, ir materialinio pobūdžio.  

13. Piniginiai priedai išmokami kaskart atlikus papildomą darbą ir / arba metų gale (pagal 

mokyklos finansines galimybes).  
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14. Piniginio priedo dydis skiriamas atsižvelgiant į skatinimo  kriterijus, įdėtas pastangas ir 

gautą rezultatą.  

15. Visi skatinamieji išmokėjimai vykdomi iš sutaupyto darbo užmokesčio fondo lėšų, 

neviršijant darbuotojų atlyginimo dydžio ar rėmėjų lėšų. 

16. Skatinimo ir apdovanojimo sistema turi daryti emocinį poveikį ir skatinti darbuotojus 

gerai atlikti darbą, siekiant aukštos kokybės. 

17. Tvarką tvirtina mokyklos direktorė, darbo tarybai pritarus.  

18. Tvarka keičiama ir papildoma mokyklos bendruomenės, savivaldos institucijų ar 

direktoriaus iniciatyva.   

                              _______________________________ 

 

 

PRITARTA  

Darbo tarybos posėdyje 

Protokolo Nr. (2.17)V11-4 

 

 

 

 

 

 

 


