
PATVIRTINTA 
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LAZDIJŲ MOKYKLOS-DARŽELIO ,,KREGŽDUTĖ“ DARBUOTOJŲ SKATINIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Lazdijų mokyklos-darželio ,,Kregždutė“ (toliau – mokykla-darželis) darbuotojų skatinimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato darbuotojų skatinimo skyrimo tvarką.  

 2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Lietuvos Švietimo 

įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, mokyklos-darželio darbuotojų vidaus tvarkos 

taisyklėmis, mokyklos-darželio nuostatais.  

 

II SKYRIUS 

SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

 3. Tikslai – pastebėti darbuotojų veiklą ir  skatinti juos už labai gerą, sąžiningą, kūrybišką darbą, 

pareigingumą, iniciatyvumą ir veiklos rezultatus. 

 4. Uždaviniai: 

 4.1. palaikyti pozityvų darbuotojų indėlį į mokyklos-darželio veiklą; 

 4.2. motyvuoti darbuotojus tobulėti profesinėje srityje;  

 4.3. formuoti jaukios, vertinamos ir pasitikėjimu paremtos bendruomenės kultūrą; 

 4.4. gerinti psichologinę savijautą, puoselėti darbuotojų savivertę, kurti saugią emocinę aplinką; 

 4.5. skatinti ugdytis lyderystės gebėjimus, suteikti laisvę rodyti iniciatyvą, prisiimti atsakomybę 

už sprendimus ir jų įgyvendinimą. 

 

II SKYRIUS 

SKATINIMO FORMOS IR VERTINIMO KRITERIJAI 

 

 5. Mokyklos-darželio darbuotojų skatinimo sistemą sudaro šios skatinimo formos:  

 5.1. darbuotojų pasveikinimai stiprinant tapatumo su mokykla-darželiu jausmą (asmeniški / 

vieši; raštu / žodžiu); 

 5.2. padėkos žodžiai (asmeniški / vieši; raštu / žodžiu);  

 5.3. darbuotojo veiklos pripažinimas ir paviešinimas;  

 5.4. viešas pagyrimas;  

 5.5. direktoriaus įsakymu pareikšta padėka;  



 5.6. informacijos apie mokytojų pasiekimus sklaida (skelbiama mokyklos-darželio svetainėje, 

mokyklos-darželio socialinių tinklų paskyroje (informaciją teikia pats darbuotojas));  

 5.7. sąlygų sudarymas darbuotojų profesinei savirealizacijai; 

 5.8. ne daugiau kaip vieną kartą per metus skiriama premija už atliktas vienkartines ypač 

svarbias mokyklos-darželio veiklai užduotis (neviršijant mokyklos-darželio darbo užmokesčiui skirtų 

lėšų). 

 6. Skatinama vadovaujantis šiais rezultatų kriterijais:  

 6.1. kokybiškas mokyklos-darželio nuostatuose ir darbuotojo pareigybės aprašyme priskirtų 

funkcijų, kurios sąlygoja sėkmingą ugdymo proceso organizavimą, atlikimas;  

 6.2. asmenines iniciatyvas ir inovacijas;  

 6.3. kūrybišką popamokinę veiklą, aktyvų neformalųjį švietimą (konkursų, varžybų 

organizavimas ir dalyvavimas su mokiniais regione, respublikoje, prizinių vietų ar laureatų 

laimėjimas); 

 6.4. rajono, respublikos ir tarptautinių olimpiadų, konkursų, festivalių, varžybų turų ar kitų 

renginių organizavimas;  

 6.5. projektų ir / ar programų rengimas, koordinavimas ir įgyvendinimas;   

 6.6. mokyklos-darželio veiklą reglamentuojančių dokumentų rengimas;  

 6.7. mokinių pasiekimai (užimtos prizinės vietos ar tapo laureatai) olimpiadose, konkursuose, 

varžybose; 

 6.8. aprobuotos metodinės medžiagos parengimas ir sklaida mokykloje-darželyje, rajone, 

respublikoje;  

 6.9. dalykinių / metodinių konferencijų organizavimas rajono, šalies mastu;  

 6.10. skubių, svarbių ar sudėtingų darbų (užduočių) atlikimas;  

 6.11. edukacinių erdvių įrengimas, atnaujinimas, priežiūra, mokyklos-darželio aplinkos 

puošimą kalendorinėms, valstybinėms šventėms; 

 6.12. mokyklos-darželio einamojo remonto darbai; 

 6.13. kiti atlikti su ugdymo proceso kokybe, saugumu, nuotoliniu mokymu, Mokyklos-darželio 

veikla susiję reikšmingi darbai, kurie nėra sulygti su darbuotoju darbo sutartyje, pareigybės aprašyme, 

kasmetinės veiklos vertinimo užduotyse; 

          6.14. darbuotojų žymių pareigų, funkcijų, pavedimų padidėjimą ir jų sėkmingą atlikimą. 

 

IV SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  7. Už kokias veiklos užduotis premija darbuotojui skiriama teikia tiesioginis darbuotojo 

vadovas mokyklos-darželio direktoriaus įsakymu sudarytai darbo grupei. Darbo grupė apsvarsto 



pasiūlymą ir teikia savo sprendimą darbo tarybai ir mokyklos-darželio direktoriui. Jas tvirtina 

mokyklos-darželio direktorius įsakymu. 

 7.1. Premijos dydis ir išmokėjimo galimybės priklauso nuo mokyklos-darželio darbo 

užmokesčiui skirtų asignavimų atsižvelgiant į tiesioginio darbuotojo vadovo teikimą, į darbuotojo 

atliktus ir Apraše nurodytus kriterijus, jų kiekį, sudėtingumą, sudarytos darbo grupės nutarimą.  

 7.2. Premija neskiriama mokyklos-darželio darbuotojui, kuriam per 12 mėnesių paskirta 

drausminė nuobauda. 

 7.3. Darbuotojai su Aprašu supažindinami skelbiant mokyklos-darželio internetinėje svetainėje. 

________________________ 

 


