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1. P a k e i č i u Pasieniečių mokyklos kursantų reitingo nustatymo tvarkos aprašą,
patvirtintą Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos (toliau – Mokykla) viršininko 2016 m. birželio 23 d. įsakymo Nr.
5-332 „Dėl Pasieniečių mokyklos kursantų reitingo nustatymo tvarkos aprašo (toliau – tvarka)
patvirtinimo“ 1 punktu, ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).
2. N u r o d a u šią tvarką pradėti taikyti nuo Mokyklos 32 laidos kursantų reitingo
skaičiavimo, išskyrus 2.1 papunktį, kuris galioja Mokyklos 30 ir 31 laidoms.
Mokyklos viršininkas

Vytautas Strolia
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PATVIRTINTA
Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos
viršininko 2016 m. birželio 23 d. įsakymu
Nr. 5-332
(Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos
viršininko 2017 m. sausio
d. įsakymo
Nr. 5redakcija)
VALSTYBĖS SIENOS APSAUGOS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS
VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PASIENIEČIŲ MOKYKLOS KURSANTŲ
REITINGO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠAS
1. Kursantų reitingo sudarymo tikslas – skatinti Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Pasieniečių mokyklos (toliau –
Mokykla) kursantus stropiai mokytis mokomųjų dalykų, laikytis drausmės ir nustatytos tvarkos,
būti pareigingiems, aktyviai dalyvauti sportinėje, meninėje ir kitoje visuomeninėje veikloje bei
palengvinti absolventų skyrimo į Tarnybos padalinius procesą.
2. 10 procentų Mokyklą baigiančių ir aukščiausią reitingą turinčių kursantų turi pirmumo
teisę pasirinkti tarnybos vietą bet kuriame Tarnybos padalinyje pagal Tarnybos vado nustatytas
kursantų įdarbinimo kvotas:
2.1. Esant tarnybiniam būtinumui, bei motyvuotam Tarnybos kinologijos centro, Užsieniečių
registracijos centro kito struktūrinio padalinio kreipimuisi ir kursanto abipusiu susitarimu, o taip
pat, dėl labai svarbių kursanto asmeninių aplinkybių, išimties tvarka kursantai į tarnybos vietas gali
būti skiriami neatsižvelgiant į jų vietą reitingo sąraše.
2.2. Žemesnį reitingą turintys kursantai reitingo būdu paskirstomi į Tarnybos padalinius, iš
kurių jie buvo siųsti mokytis, pagal Tarnybos vado nustatytas kvotas.
2.3. Neužtekus vietų, kursantai paskiriami į kitus Tarnybos padalinius, kuriuose yra laisvų,
neužpildytų pagal reitingą vietų.
3. Kursantų reitingas skaičiuojamas pasibaigus pusmečiui bei patvirtinamas Mokyklos
viršininko įsakymu ir skelbiamas iki kito pusmečio pirmojo mėnesio 20 dienos. Kurso, turinčio
pusmečio įsiskolinimų, reitingas skaičiuojamas likvidavus visus įsiskolinimus.
4. Kursantų reitingą skaičiuoja už kursantų ugdymą atsakingas Mokyklos Profesinių dalykų
skyriaus (toliau – PDS) vyresnysis specialistas, pagal PDS vyresniojo specialisto, atsakingo už
kursantų sportinę veiklą, pateiktą kursantų sportinių pasiekimų informaciją, Mokyklos Bendrųjų
reikalų skyriaus (toliau – BRS) vyresniojo specialisto, vykdančio personalo administravimo
funkcijas, pateiktas kursantų nuobaudų, skatinimų suvestines (1 priedas), PDS vyresniojo
specialisto, vykdančio Mokyklos budėtojo funkcijas, vykdytų vidaus tarnybų vertinimo suvestines
pagal mokymo grupes (2 priedas), būrelių vadovų pateiktą būrelio narių lankomumo informaciją.
BRS vyresnysis specialistas, vykdantis personalo administravimo funkcijas, PDS vyresnysis
specialistas, vykdantis Mokyklos budėtojo funkcijas ir būrelių vadovai, minėtą informaciją ir
suvestines pateikia PDS vyresniajam specialistui, atsakingam už kursantų ugdymą, pasibaigus
kiekvienam mokslo metų pusmečiui per penkias darbo dienas, Mokyklos renginių vedėjai – po
kiekvieno renginio, PDS vyresnysis specialistas, atsakingas už sportinę veiklą – po kiekvienų
varžybų per tris darbo dienas pateikia PDS pareigūnui, atsakingam už kursantų ugdymą,
dalyvavusių renginyje ar varžybose kursantų sąrašus bei sportinių pasiekimų (prizininkų) sąrašus.
Kursantų reitingą tvirtina Mokyklos viršininkas.
5. Kursantų reitingo skaičiavimo tvarka.
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Kursantų reitingas (R) skaičiuojamas pagal formulę (1):
R  M*70% + D*10% + P*10% + V*10%

(1)

M – Mokymosi rezultatų vertinimo balai;
D – drausmės vertinimo balai;
P – vadovavimo įgūdžių ir pareigų vykdymo vertinimo balai;
V – papildomo ugdymo (viktorinos, konkursai), sportinės ir kultūrinės veiklos vertinimo
balai.
Mokymosi (M) rezultatų vertinimo balai skaičiuojami pagal formulę (2):
M=

+

+p*3

Mn – Galutinis modulio (ių) įvertinimas
I – pusmečio einamųju pažymių vidurkis
p – perlaikomų galutinių modulių įvertinimų perlaikymų skaičius.
Skaičiuojant kursantų pusmečio reitingą, įvertinama, ar kursantas turėjo įsiskolinimų. Jei
tokių buvo, tai kiekvienas bet kurio galutinio modulio įvertinimo perlaikymas vertinamas minus
trimis balais iš bendro kursantų pusmečio reitingo.
Drausmės (D), sportinės, meninės, visuomeninės ir kitos veiklos vertinimo balai
skaičiuojami pagal formulę (3):
i

j

0

0

D   t i k i   p jt j

(3)

ti – i-ojo tipo skatinimų skaičius;
ki – i-ojo tipo skatinimo vertinimas balais (1 lentelė);
pj – j-ojo tipo drausminių nuobaudų skaičius;
tj – j-ojo tipo drausminių nuobaudų vertinimas balais (2 lentelė).
1 lentelė
Kursantai skatinami

kI reikšmė, balais

Vidaus reikalų ministro
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Tarnybos vado
Mokyklos viršininko
Mokyklos darbuotojų

3
2
1

3
2 lentelė
tj reikšmė, balais

Drausmės pažeidimas
Drausmės pažeidimas, paskyrus griežtą papeikimą

4
3
2
1

Drausmės pažeidimas, paskyrus papeikimą
Drausmės pažeidimas, paskyrus pastabą
Mokyklos darbuotojų fiksuoti pažeidimai

Kursantų skatinimus, drausmės pažeidimus skaičiuoja PDS pareigūnas, atsakingas už
kursantų ugdymą.
Pareigų vykdymas (P) vertinamas pagal formulę (4):




  1 a 
2





















Ia – kursanto atestavimo pažymių vidurkis dešimties balų sistemoje pagal atestacinio
vertinimo duomenis;
Pv – v tipo bendrabučio budėtojo, praleidžiamojo punkto budėtojo, patrulio tarnybų
vykdytų per pusmetį, vertinimo balai;
v – per pusmetį vykdytų ir vertintų tarnybų skaičius.
3 lentelė

Atliktos užduoties apibūdinimas

Tarnyba atitinka ir viršija aukščiausius reikalavimus
Tarnyba atitinka aukščiausius reikalavimus
Tarnyba atitinka visus reikalavimus
Tarnyba atitinka bendruosius reikalavimus
Tarnyba turi klaidų, trūkumų
Tarnyba atitinka minimalius reikalavimus
Tarnyba atitinka minimalius reikalavimus, žinios yra labai silpnos
Tarnyba neatitinka reikalavimų, žinios yra nepakankamos
Tarnyba neatitinka reikalavimų
Tarnyba neatlikta

Pv reikšmė, balais

10
9
8
7
6
5
4
3
2
1

Kursantų vidaus tarnybą vertina PDS vyresnysis specialistas ar kitas, Mokyklos budėtojo
funkcijas vykdantis, pareigūnas, vidaus tarnybą tikrinantis pareigūnas, užpildydamas kursantų
tarnybos vertinimo lapą (3 priedas).
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Papildomo ugdymo (V) rezultatas, sportinė ir kultūrinė veikla skaičiuojama pagal formulę
(5):
  m  s  k

(5)

n

 m    mi–

– papildomo ugdymo veiklos rezultatai;

i 1
n

 s    si

– sportinės veiklos rezultatai;

 k    ki

– kultūrinės veiklos rezultatai.

i n1

i 1

Papildomo ugdymo (per pusmetį vieną kartą) veiklos rezultatai Vmi skaičiuojami taip:
Dalyvavimas konkurse (viktorinoje) įvertinamas 0,25 balo.
Konkurse užimta vieta:
1 vieta – 1 balas;
2 vieta – 0,5 balo;
3 vieta – 0,25 balo.
Sportinės (per pusmetį vieną kartą) veiklos rezultatai Vsi skaičiuojami taip:
Kurso (grupės) komandos narys – 0,25 balo.
Mokyklos varžybose užimta vieta:
1 vieta – 1 balas;
2 vieta – 0,5 balo;
3 vieta – 0,25 balo.
Tarnybos ar Mokyklos komandos narys pagal sporto šakas (per mokslo metų pusmetį vieną
kartą) – 0,5 balo.
Tarnybos ir kitose varžybose atstovaujant Mokyklai užimta vieta:
1 vieta – 2 balai;
2 vieta – 1 balas;
3 vieta – 0,5 balo.
Meninės, visuomeninės veiklos rezultatai ir veikla, Mokyklos ir pasieniečio profesijos
propagavimas, papildoma užklasinė veikla (per pusmetį vieną kartą) Vki skaičiuojami taip:
Būrelio narys (lankė ne mažiau nei 70 % būrelio užsiėmimų) – 0,5 balo, mokymo grupės
būrininkas – 2 balai, mokymo grupės skyrininkas – 0,5 balo (einant pareigas visą mokslo metų
pusmetį).
Kursantų tarybos pirmininkas – 2 balai, kursantų tarybos narys – nuo 0 iki 2 balų. Kursantų
taryba per savaitę, pasibaigus atitinkamos laidos mokslo metų pusmečiui, pateikia Kursantų tarybos
protokolą, kuriame siūlo reitingo taškais įvertinti kursantų tarybos narių atliktą darbą.
Dalyvavimas renginyje (vaidinimas, dainavimas, šokimas, renginio vedimas) – 1 balas,
antraplaniai vaidmenys (įgarsinimas, fotografavimas, filmavimas, statistai), dalyvavimas pėsčiųjų
žygyje – 0,5 balo.
6. Pasibaigus pirmam ir antram mokslo metų pusmečiams, pagal šių pusmečių reitingus
pirmi trys aukščiausią reitingą turintys kursantai skatinami Mokyklos viršininko padėkomis.
Aukščiausią baigiamąjį reitingą turintis kursantas apdovanojamas vardine dovana, o antrąją ir
trečiąją baigiamojo reitingo vietas užimantys kursantai skatinami Mokyklos viršininko padėkomis.
7. PDS pareigūnas, atsakingas už kursantų papildomą ugdymą, informaciją apie kursantų
reitingo gautus taškus už dalyvavimą sportinėje, meninėje ir kitoje visuomeninėje veikloje skelbia
viešai rikiuotės apžiūrų metu.
______________________

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos
kursantų reitingo nustatymo tvarkos
aprašo 1 priedas

KURSANTŲ NUOBAUDŲ, SKATINIMŲ SUVESTINĖ
UŽ 20___ METUS
Eil. Kurso
Nr.
Nr.

Nuobaudos
Vardas, pavardė

Nuobaudos rūšis / data, įsakymo Nr. / Panaikinimo data,
įsakymo Nr.

______________________

Skatinimai
Skatinimo rūšis / data, įsakymo Nr.

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos
kursantų reitingo nustatymo tvarkos
aprašo 2 priedas

____ LAIDOS __ MOKYMO GRUPĖS
KURSANTŲ TARNYBOS VERTINIMO SUVESTINĖ
Eil.
Nr.

Kursanto vardas, pavardė

Tarnybos įvertinimo pažymys

______________________

Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų
ministerijos Pasieniečių mokyklos
kursantų reitingo nustatymo tvarkos
aprašo 3 priedas

KURSANTŲ TARNYBOS VERTINIMO LAPAS
Nuo 20___ m. ____________ mėn. ____ d. ______ val. iki 20___ m. ____________ mėn. ____ d. ______ val.
Eil.
Nr.

Kursanto vardas, pavardė

Kursanto
pareigos
tarnyboje

Tarnybos
įvertinimas

Tarnybą vertinusio
pareigūno vardas,
pavardė

______________________

Pastabos

