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                                                                                                                  PATVIRTINTA 

Kauno Miko Petrausko scenos menų  mokyklos  

direktoriaus 2022 m. kovo 24 d.  

įsakymu Nr. V-92 

 
 

 

                  KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLOS 

                   GABIŲ MOKINIŲ SKATINIMO PROGRAMOS APRAŠAS 

 

               I SKYRIUS 

              BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos (toliau – Mokykla) gabių mokinių skatinimo programos 

aprašas reglamentuoja Mokyklos gabių mokinių skatinimo programos (toliau – Programa) organizavimo, 

vykdymo bei finansavimo tvarką. 

2. Programa skirta gabiems mokiniams atpažinti ir juos motyvuoti. 

3. Programos vykdymą organizuoja Mokyklos direktoriaus sudaryta darbo grupė. 

4. Programos vykdymą koordinuoja skyrių vedėjai ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

5. Mokyklos gabių mokinių skatinimo programos aprašą, pakeitimus ir papildymus, Mokyklos tarybai 

pritarus, tvirtina Mokyklos direktorius.  

6. Su aprašu Mokyklos darbuotojai supažindinami posėdžio ar susirinkimo metu. 

 

II SKYRIUS 

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 

 

7. Programos tikslas – keliant mokinių motyvaciją, siekiant aukštų mokymosi rezultatų bei aktyvaus 

dalyvavimo Mokyklos koncertinėje ir kitoje veikloje, sudaryti sąlygas gabiausiems mokiniams vykti į 

profesionalius scenos menų renginius: parodas, spektaklius, koncertus, edukacijas ir kt. 

8. Uždaviniai: 

8.1. atpažinti gabius mokinius, atskleisti jų prigimtines galias, įvertinti ir plėtoti mokinių gabumus; 

8.2. skatinti Mokyklos mokinius aktyviai dalyvauti Mokyklos koncertinėje, projektinėje ir kitoje veikloje; 

8.3. įvertinti Mokyklos mokinių mokymosi rezultatus; 

8.4. atrinkti gabiausius mokinius ir organizuoti jiems profesionalius scenos menų renginius: parodas, 

spektaklius, koncertus, edukacijas ir kt. 
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III SKYRIUS 

GABIŲ MOKINIŲ ATPAŽINIMAS IR MOTYVAVIMAS 

 

9. Gabių mokinių atpažinimo kriterijai FŠPU programose: 

9.1. mokiniai, kurių visų mokymosi dalykų metinis pasiekimų vidurkis ne mažesnis kaip 9;  

9.2. mokiniai yra respublikinių ir tarptautinių prizinių vietų laimėtojai ar laureatai; 

9.3. mokiniai aktyviai dalyvauja Mokyklos, miesto organizuojamuose koncertuose, festivaliuose, 

projektuose.  

10. Gabių mokinių atpažinimo kriterijai NU programose: 

10.1. mokiniai yra respublikinių ir tarptautinių prizinių vietų laimėtojai ar laureatai; 

10.2. mokiniai aktyviai dalyvauja Mokyklos, miesto organizuojamuose koncertuose, festivaliuose, 

projektuose.  

11. Gabių mokinių motyvavimas: 

11.1. už aktyvią veiklą, aukštus mokymosi pasiekimus, pasiekimus tarptautiniuose, šalies, miesto 

konkursuose, mokiniai apdovanojami Mokyklos direktoriaus padėka; 

11.2. gabūs ir talentingi mokiniai bei jų tėvai pagerbiami mokyklos Gabių mokinių šventėje; 

11.3. kartą į metus gabūs mokiniai Mokyklos, paramos, rėmėjų lėšomis gali būti vežami į profesionalius 

scenos menų renginius: parodas, spektaklius, koncertus, edukacijas ir kt. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS  ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 

 

12. Programoje dalyvauja muzikos, šokio ir teatro skyriaus formalųjį švietimą papildančio pradinio, 

pagrindinio bei neformalaus  išplėstinio ugdymo programų mokiniai, kurie praėjusiais mokslo metais 

pasiekė geriausius mokymosi rezultatus, aktyviai dalyvavo mokyklos koncertinėje ir kitoje veikloje, 

laimėjo prizines vietas muzikos, šokio ir teatro  konkursuose, taip pat mokiniai, besimokantys pagal 

neformaliojo ugdymo programas ar studijose. 

13. Programos vykdymą koordinuoja darbo grupė, kurią įsakymu tvirtina mokyklos direktorius. Ją sudaro 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių vedėjai ir metodinių grupių pirmininkai. 

14. Programą vykdanti darbo grupė: 

14.1. renka informaciją ir rengia Mokyklos gabiausių mokinių sąrašus, atsižvelgdami į praėjusių mokslo 

metų mokymosi rezultatus, aktyvią koncertinę, projektinę veiklą bei laimėjimus tarptautiniuose, 

respublikiniuose konkursuose;  

14.2. analizuoja bei apibendrina surinktą informaciją, išvadas pristato Mokyklos direktoriui; 
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14.3. peržiūri profesionalius scenos menų renginius: parodas, spektaklius, koncertus, edukacijas ir kt. ir 

organizuoja išvyką. 

15. Mokyklos direktorius: 

15.1. supažindina ir informuoja Mokyklos bendruomenę apie Programos organizavimą; 

15.2. inicijuoja Programos pristatymą Mokyklos bendruomenei; 

15.3. panaudoja rezultatus, planuodamas ir tobulindamas Mokyklos veiklą. 

16. Mokyklos mokytojai: 

16.1. skatina Mokyklos mokinius motyvuotai mokytis, dalyvauti Mokyklos koncertinėje ir kitoje veikloje; 

16.2. ruošia mokinius dalyvauti šokio, muzikos, teatro konkursuose; 

16.3. pasiūlymus dėl gabių ir aktyvių mokinių  skatinimo aptaria metodinėse grupėse; 

16.4. teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Programos tobulinimo. 

17. Esant ekstremaliai ar pandeminei situacijai, Programa organizuojama, remiantis tuo metu 

galiojančiais teisės aktais. 

 

IV SKYRIUS 

PROGRAMOS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO FINANSAVIMAS 

 

18.  Programa finansuojama Mokyklos, paramos ar rėmėjų lėšomis: 

  18.1. parodų, spektaklių, koncertų, edukacijų ir kt. renginių bilietams įsigyti; 

  18.2. išvykos kelionės išlaidoms dengti. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Aprašas gali būti keičiamas Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos direktoriaus, direktoriaus 

pavaduotojo ugdymui ar mokyklos tarybos iniciatyva. 

20. Už mokinių saugumą išvykos į parodą, spektaklį, koncertą, edukaciją ir kt. renginių metu atsako 

kelionės organizatorius. 

 

_________________________________________________ 

 

  

 

PRITARTA 

Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos  

Mokyklos tarybos posėdyje 2022-03-24 protokolo Nr. 4 

 

 

 


