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KUPIŠKIO VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO „OBELĖLĖ“ 

BENDRUOMENĖS NARIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Kupiškio vaikų lopšelio-darželio „Obelėlė“ (toliau – Darželis) bendruomenės skatinimo 

tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Darbo 

kodeksu, Darželio darbo tvarkos taisyklėmis. 

 2. Tvarka nustato Darželio vaikų, mokytojų, tėvų, nepedagoginių darbuotojų vertinimo ir 

skatinimo sistemą. 

II SKYRIUS 

SKATINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

3. Tikslas – pastebėti Darželio bendruomenės narių veiklą ir nuopelnus, paskatinti už gerą,  

kūrybišką darbą, iniciatyvumą ir veiklos rezultatus. 

 4. Uždaviniai: 

 4.1.pastebėti bei įvertinti kiekvieno bendruomenės nario veiklos kokybę bei nuopelnus; 

 4.2. skatinti Darželio bendruomenės pareigingumą, sąmoningumą ir nuoširdų darbą; 

 4.3. motyvuoti Darželio bendruomenę tobulėti profesinėje srityje; 

 4.4. formuoti jaukios, pasitikėjimu ir tolerancija paremtos Darželio bendruomenės kultūros 

aplinką. 

III SKYRIUS 

SKATINIMO TEIKĖJAI, TEIKIMO BŪDAI 

 

 5. Skatinimui rekomenduoti Darželio bendruomenės narius gali: 

 5.1. direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui;  

 5.2. metodinės grupės pirmininkas; 

 5.3. grupių tėvų aktyvai; 

 5.4. Darželio taryba; 

 5.5. mokytojų taryba.  

IV SKYRIUS 

SKATINIMO FORMOS  

 

 6. Darželio bendruomenės skatinimo sistemą sudaro šios skatinimo formos: 

 6.1. padėka žodžiu; 
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 6.2. Darželio direktoriaus  padėka; 

 6.3. Kupiškio rajono savivaldybės mero padėka; 

 6.4. Kupiškio kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėjo padėka; 

 6.5. Švietimo ir mokslo ministerijos padėkos raštas; 

 6.6. informacijos apie bendruomenės narių pasiekimus sklaida (skelbiama Darželio 

internetiniame puslapyje);  

 6.7. dovana (medalis, statulėlė, knyga ir kt.) 

 6.8. vienkartinė finansinė išmoka (esant mokos fondo ekonomijai, vienkartinė piniginė išmoka 

skiriama kalendorinių metų pabaigoje už labai gerus darbo rezultatus – laimėjimus). 

 7. Padėkas rengia ir spausdina organizatoriai, direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

V SKYRIUS  

SKATINIMO VEIKLOS SRITYS, VERTYBĖS, PRINCIPAI 

 

 8. Vaikai skatinami už aktyvią veiklą: Darželio gyvenime, pasiekimus rajone, respubli-

kiniuose, tarptautiniuose renginiuose, konkursuose,  varžybose, parodose ir kt.. 

 9. Mokytojai skatinami už: 

 9.1. už kokybišką darbą, kūrybiškumą, iniciatyvumą, renginių organizavimą ir kt.; 

 9.2. už aukštus vaikų pasiekimus  šalies ir tarptautiniuose konkursuose, varžybose; 

 9.3. metodinių konferencijų organizavimą rajono, šalies mastu; 

 9.4. sistemingą parodų organizavimą rajone, šalyje; 

 9.5. iniciatyvą ir idėjas turtinant ir tvarkant Darželio aplinką bei grupės edukacines erdves; 

 9.6. parengtą ir aprobuotą metodinę priemonę;  

 9.7. už įvairių Darželio bendruomenės projektų ir renginių inicijavimą, organizavimą ir 

sėkmingą įgyvendinimą; 

 9.8. už ilgametį kokybišką darbą (minint vaikų Darželio jubiliejų, profesines šventes, 

Rugsėjo 1-osios, asmeninio jubiliejaus proga); 

 10. Nepedagoginiai darbuotojai skatinami už: 

 10.1. atsakingą pareigų vykdymą ir dalyvavimą vaikų ugdymo procese; 

 10.2. ilgametį ir nepriekaištingą darbą (minint Darželio jubiliejų, profesines šventes, 

Rugsėjo 1-osios proga, asmeninio jubiliejaus proga); 

 10.3. aktyvų dalyvavimą projektuose, Darželio bendruomenės renginiuose; 

 10.4. bendras pastangas formuojant saugią, tolerantišką, jaukią, atsakingą, kūrybingą, 

Darželio bendruomenę. 

 11. Tėvai skatinami už: 

 11.1. aktyvų dalyvavimą Darželio ir grupės veiklose; 
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 11.2. iniciatyvaus ir kūrybingo renginio, projekto Darželio bendruomenei organizavimą; 

 11.3. reikšmingus atliktus darbus ar paramą turtinant ir tvarkant Darželio aplinką; 

 11.4. darbą Darželio taryboje, direktoriaus įsakymu patvirtintose Darželio veiklos grupėse. 

  

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 12. Darželio bendruomenės narių skatinimas vyksta visus metus. 

 13. Skatinimo ir apdovanojimo sistema turi daryti malonų poveikį ir skatinti Darželio 

bendruomenės narių lyderystę, bendravimo ir bendradarbiavimo kultūrą. 

 

  

_________________________ 


