
  
 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS 

 ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS 

 

DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO  

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

 

2022 m. gegužės    d. Nr. A1- 

                                                                       Šilutė 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 

29 straipsnio 8 dalies 2 punktu: 

1. T v i r t i n u  Šilutės rajono savivaldybės gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašą 

(pridedama). 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Administracijos direktoriaus 2015 m. gegužės 11 d. 

įsakymą Nr. A1-453 „Dėl Šilutės rajono gabių mokinių skatinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

                   Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos 

įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui  (H. 

Manto g. 37, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio 

Pylimo g. 9, Klaipėda) per vieną mėnesį nuo šio teisės akto paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam 

asmeniui dienos. 

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                      Virgilijus Pozingis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė 

 

Violeta Riaukienė 

2022-05-03 

 



PATVIRTINTA 

Šilutės rajono savivaldybės  

administracijos direktoriaus  

2022 m. gegužės       d. 

įsakymu Nr. A1- 

 

 

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS GABIŲ MOKINIŲ  SKATINIMO 

 TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

             1. Šilutės rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė)  gabių mokinių skatinimo tvarkos 

aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinių skatinimo tikslus ir uždavinius, mokslo ir  meno  

pasiekimų šventės organizavimą, dalyvius, atrankos kriterijus, apdovanojimus.  

             2. Mokinių skatinimo tikslas – skatinti rajono gabius bei talentingus mokinius siekti 

užsibrėžtų tikslų, puoselėti savo talentus. 

             3. Uždaviniai: 

             3.1. įvertinti ir atskleisti (išaiškinti) gabius bei talentingus rajono mokinius;  

             3.2. apdovanoti mokinius ir meno kolektyvus respublikos ir tarptautiniuose renginiuose 

(olimpiadose, konkursuose, varžybose) užėmusius prizines vietas; 

             3.3. paskatinti mokytojus už labai gerą darbą su gabiais bei talentingais mokiniais.  

              4. Apraše vartojamos sąvokos: 

             4.1. Gabūs vaikai – tai vaikai, galintys efektyviai įgyti žinių ir mokėjimų, juos pritaikyti 

naujoms problemoms spręsti, sparčiai mokytis iš patirties. Jų intelektinių gebėjimų lygis yra labai 

aukštas. Turėdami šiuos intelektinius gebėjimus, gabūs vaikai lenkia arba pajėgūs pralenkti panašios 

patirties ir aplinkos bendraamžius savo vienos ar kelių mokslo sričių akademiniais pasiekimais. Šiems 

vaikams būdingas aukštas kūrybiškumo lygis. 

             4.2. Talentingi vaikai – tai vaikai, turintys ypatingų gebėjimų, kurie pasireiškia vienos ar 

kelių mokslo ir meno sričių pasiekimais. 

             4.4. Mokykla – gimnazija, progimnazija, pagrindinė mokykla, pradinė mokykla, mokykla-

darželis, neformaliojo ugdymo mokykla. 

             4.5. Mokytojas – asmuo, ugdantis mokinius pagal formaliojo ir neformaliojo švietimo 

programas. 

 

II SKYRIUS  

MOKINIŲ SKATINIMAS, JŲ ATRANKA 

 

 5. Šilutės rajono savivaldybės gabūs mokiniai apdovanojami mokslo ir meno šventės metu, 

kurią birželio mėnesį organizuoja Švietimo ir kultūros skyrius (toliau – Skyrius). 

 6. Mokslo ir meno  šventėje apdovanojami pradinių, pagrindinių mokyklų, progimnazijos, 

gimnazijų (toliau – Mokyklų)  mokiniai ar kolektyvai tais mokslo metais tapę: 

 6.1. tarptautinių organizacijų rengiamų nekomercinių konkursų, olimpiadų prizinių vietų 

laimėtojais; 

 6.2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos, kitų institucijų kartu su 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija bei kitų institucijų mokiniams organizuojamų olimpiadų, 

konkursų (priedas) prizinių vietų laimėtojais. 

             7. Šilutės meno mokyklos mokiniai ar kolektyvai, pretenduojantys į muzikos, dailės ir šokio 

meno gabių mokinių apdovanojimus, turėtų  atitikti bent vieną iš šių kriterijų: 

             7.1. laimėta prizinė vieta Nacionaliniame konkurse; 

             7.2. laimėtos prizinės vietos ne mažiau negu 2 tarptautiniuose konkursuose; 



             7.3. laimėtos prizinės vietos ne mažiau negu 1 tarptautiniame ir 2 respublikiniuose 

konkursuose; 

             7.4. laimėtos prizinės vietos ne mažiau negu 3 respublikiniuose konkursuose. 

             8. Mokslo ir meno šventėje apdovanojami Mokyklų mokiniai, kurie tais mokslo metais 

atrinkti kaip gabiausi, aktyviausi ir kūrybiškiausi įvairiose mokslo ir meno srityse: 

             8.1. 2 mokiniai  iš Mokyklų, kuriose mokosi daugiau negu 300 mokinių; 

             8.2. 1 mokinys iš Mokyklų, kuriose mokosi mažiau negu 300 mokinių. 

             9. Mokyklos registruotu raštu iki birželio 1 d. Skyriui pateikia: 

             9.1. mokinių ir juos parengusių mokytojų sąrašą; 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas,  

pavardė 

Klasė Olimpiados, konkurso pavadinimas 

(užimta vieta, data) 

Mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacija  

1.     

 

             9.2. meno kolektyvų pavadinimus bei juos parengusių mokytojų sąrašą pagal pateiktą lentelę;  

 

Eil. 

Nr. 

Meno kolektyvo 

pavadinimas 

Mokinio 

vardas, 

pavardė 

Tarptautinio, respublikos 

konkurso pavadinimas 

(užimta vieta, data) 

Mokytojo 

vardas, pavardė, 

kvalifikacija 

1.     

 

 9.3. tarptautinių, respublikinių olimpiadų, konkursų diplomų, patvirtinančių prizinių vietų 

laimėjimą, kopijas. 

9.4. mokinių, kurie tais  mokslo metais atrinkti, gabiausi, aktyviausi ir kūrybiškiausi įvairiose 

mokslo ir meno srityse sąrašą pagal pateiktą lentelę: 

 

Eil. 

Nr. 

Mokinio vardas,  

pavardė 

Klasė Kodėl siūloma apdovanoti 

1.    

 

 10. Po birželio 1 d. pateikti raštai neregistruojami. 

 

 

III SKYRIUS 

GABIŲ MOKINIŲ APDOVANOJIMAS 

             

             11. Savivaldybės mero padėkos raštais ir asmeninėmis dovanėlėmis apdovanojami: 

 11.1. gabiausi Mokyklų mokiniai; 

 11.2. tarptautinių, respublikinių konkursų, olimpiadų prizinių vietų laimėtojai. 

             12. Meno kolektyvams teikiami piniginiai prizai, o juos parengusiems mokytojams – 

Savivaldybės mero padėkos raštai. 

             13. Mokinius konkursams ir olimpiadoms parengusieji mokytojai apdovanojami 

Savivaldybės mero padėkos raštais. 

 

____________________________________ 

 

 

 

  

 



Priedas 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS IR  

KITŲ INSTITUCIJŲ MOKINIAMS ORGANIZUOJAMŲ  

RENGINIŲ SĄRAŠAS 

 

1. Lietuvių kalbos olimpiada. 

2. Istorijos olimpiada. 

3. Matematikos olimpiada. 

4. Anglų kalbos olimpiada. 

5. Debatų anglų kalba konkursas. 

6. Vokiečių kalbos olimpiada. 

7. Rusų kalbos olimpiada. 

8. Biologijos olimpiada. 

9. Chemijos olimpiada. 

10. Geografijos olimpiada. 

11. Fizikos olimpiada. 

12. Astronomijos olimpiada. 

13. Ekonomikos ir verslo olimpiada. 

14. Informatikos olimpiada. 

15. Programavimo konkursas. 

16. ES jaunųjų mokslininkų konkursas. 

17. Dailės olimpiada. 

18. Technologijų olimpiada. 

19. Tarptautinis matematikos konkursas KENGŪRA (patekusių į Lietuvos geriausiųjų dešimtuką) 

20. Tarptautinis jaunimo epistolinio rašinio konkursas. 

21. Lietuvos mokinių Jaunųjų filologų konkursas. 

22. Meninio skaitymo konkursas. 

23. Respublikinis Balio Dvariono pianistų ir stygininkų konkursas. 

24. Juozo Pakalnio jaunųjų atlikėjų pučiamaisiais ir mušamaisiais instrumentais konkursas. 

25. Jono Švedo liaudies instrumentų atlikėjų konkursas. 

26. Respublikinis akordeonistų konkursas. 

27. Lietuvos televizijos projekto „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ finalas. 

28. Tarptautiniai, respublikiniai muzikiniai konkursai. 

29. Pradinių klasių mokinių varžybos „Šviesoforas“. 

30. Teisinių žinių konkursas „Temidė“. 

31. Konkursas „Ką žinai apie Lietuvos kariuomenę“. 

32. Lietuvos vaikų ir moksleivių konkursas „Dainų dainelė“.  

33. Lietuvos vaikų ir moksleivių  šokių kolektyvų, ansamblių, šokio teatrų ir  studijų konkursas 

„Aguonėlė“. 

34. Moksleivių lietuvių liaudies kūrybos atlikėjų konkursas „Tramtatulis“. 

35. IV Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada. 

36. Lietuvos moksleivių liaudies dailės konkursas „Sidabro vainikėlis“. 

37. Kiti tarptautiniai ir respublikiniai nekomerciniai renginiai ir konkursai. 

 

_______________________________ 

 


