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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. 

2. Tvarkos paskirtis – plėtoti mokinių socializaciją, kurti saugią ir sveiką ugdymosi aplinką sudarant sąlygas 

mokiniams tenkinti paţinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 

3. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

4. Mokiniai gali būti skatinami uţ: 

4.1. labai gerą mokymąsi; 

4.2. pavyzdingą elgesį; 

4.3. labai gerą pamokų lankymą; 

4.4. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose; 

4.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos  savivaldos veikloje; 

4.6. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą; 

4.7. gimnazijos garsinimą savivaldybės, respublikos mastu; 

4.8. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje; 

4.9. padarytą asmeninę paţangą. 

5. Mokinių skatinimo priemonės: 

5.1. ţodinė padėka; 

5.2. mokytojo, klasės vadovo padėka raštu; 

5.3. gimnazijos direktoriaus padėka raštu; 

5.4. gimnazijos direktoriaus, klasės auklėtojo padėka tėvams uţ gerą vaikų auklėjimą; 

5.5. viešas pavardţių bei nuotraukų skelbimas mokyklos internetinėje svetainėje, informaciniame 

stende; 

5.6. geriausiai besimokantiems, maţiausiai nepateisintų pamokų praleidusiems, pasiţymėjusiems 

iniciatyvumu, aktyvia veikla gimnazijos labui, olimpiadose, konkursuose, varţybose, kituose 

renginiuose dalyvavusiems mokiniams, aktyviausiems mokinių tarybos nariams esant galimybei 

organizuojamos išvykos, projektai. 

6. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, pamokos, klasės valandėlės metu, renginių metu, pasibaigus 

pusmečiui, mokslo metams. 

7. Padėkas uţ gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina įsakymu. 



III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

8. Drausminimo priemonės skiriamos uţ mokinio taisyklių, mokymosi sutarties įsipareigojimų nesilaikymą. 

9. Mokinius drausminti gali gimnazijos pedagogai, administracijos darbuotojai, pagalbos specialistai ir kiti 

gimnazijos darbuotojai. 

10. Mokiniai drausminami šiomis priemonėmis: 

10.1. ţodinis įspėjimas; 

10.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas; 

10.3. įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį; 

10.4. paaiškinimo rašymas; 

10.5. drausminių nuobaudų skyrimas; 

10.6. telefono, grotuvo ir kitų ugdymo procese nereikalingų daiktų paėmimas; 

10.7. daiktų/spintelių patikrinimas; 

10.8. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 

10.9. pagrįstų fizinių veiksmų (su fiziniu kontaktu susijusių gimnazijos darbuotojo veiksmų mokinio 

atţvilgiu, kurių gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) 

kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba uţkirsti jam kelią) 

panaudojimas. 

11. Drausminės nuobaudos: 

11.1. įspėjimas; 

11.2. papeikimas; 

11.3. grieţtas papeikimas. 

12. Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu. 

13. Pastebėjus netinkamą elgesį: 

13.1. mokiniui reiškiamas ţodinis įspėjimas, rašoma pastaba elektroniniame dienyne, informuojami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai); 

13.2. netinkamam elgesiui kartojantis, pedagogas pildo formą  ,,Drausmės paţeidimo aktas“ (priedas 1), ją 

perduoda klasės auklėtojui; 

13.3. klasės auklėtojas, gavęs informaciją apie netinkamą mokinio elgesį, informuoja jo tėvus (globėjus, 

rūpintojus), kartu su mokiniu (esant galimybei ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais)) numato poveikio 

priemones. Pildoma forma ,,Numatytų poveikio priemonių aktas“ (priedas 2); 

13.4. situacijai nesikeičiant, mokinio elgesys aptariamas su švietimo pagalbos specialistais. 

14. Mokinio, nuolat paţeidţiančio elgesio taisykles bei mokymosi sutarties įsipareigojimus, elgesys ir tolimesnio 

mokymosi galimybės svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

15. Gimnazijos darbuotojas, pastebėjęs šiurkštų  mokinio nusiţengimą (kito asmens sveikatos sutrikdymą, girtam 

pasirodţius gimnazijoje, psichotropinių medţiagų vartojimą ar platinimą gimnazijoje, tyčinį gimnazijos turto 

sugadinimą), pildo formą ,,Pranešimas apie įvykį“ (priedas 3). 

16. Uţ mokinio padarytus šiurkščius nusiţengimus (kito asmens sveikatos sutrikdymą, girtam pasirodţius 

gimnazijoje, psichotropinių medţiagų vartojimą ar platinimą gimnazijoje, rūkymą ir kt.) bei netinkamą elgesį 

gimnazijos direktorius iš karto gali skirti drausminę priemonę ar nuobaudą. 



17. Uţ vienkartinį šiurkštų nusiţengimą (kito asmens sveikatos sutrikdymą, girtam pasirodţius gimnazijoje, 

psichotropinių medţiagų vartojimą ar platinimą gimnazijoje, rūkymą ir kt.) mokinio tėvai 

(globėjai/rūpintojai) informuojami iškarto. 

18. Mokinio  drausminės  priemonės  bei  nuobaudos  sumuojamos  ir  galioja 1 metus laiko. 

19. Nuobauda gali būti panaikinta mokinio elgesiui gerėjant. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO SĄLYGOS 

18. Taikant numatytas poveikio priemones privalu atsiţvelgti į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo 

sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias 

aplinkybes. 

19. Esant poreikiui mokinio daiktai gali būti tikrinami. Daiktų tikrinimo metu turi dalyvauti daiktų savininkas 

(mokinys) bei maţiausiai du gimnazijos darbuotojai. Tikrinant daiktus, neturi būti ţeminamas mokinio 

orumas, garsiai nekomentuojama. Pageidautina, kad tikrinimas vyktų ne toje pačioje patalpoje, kur vyksta 

pamoka. Informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant būtinybei teritorinė policijos įstaiga. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. 1-12 klasių mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) bei 3-12 klasių mokiniai privalo būti pasirašytinai 

supaţindinami su šiuo aprašu kasmet iki rugsėjo 15 dienos. 

22. Aprašo reikalavimų vykdymą kontroliuoja socialinis pedagogas. 

23. Aprašas skelbiamas kabinetų skelbimo lentoje, elektroniniame dienyne ir internetinėje svetainėje. Šį aprašą 

tvirtina Gimnazijos direktorius. 

24. Aprašas keičiamas ir papildomas direktoriaus, taip pat kitų mokyklos savivaldos institucijų iniciatyva. 

 



1 priedas  
 
 
 
 

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 
 

DRAUSMĖS PAŢEIDIMO AKTAS 
 

 

20____m. ____________________d. 
 

Vilnius 
 
 
Mokinių vardai, pavardės, klasė__________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

 

Įvykio aprašymas_________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Atlikti veiksmai_______________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

 

Mokytoja (s)      _______________                                                        __________________________ 

                                    (parašas)                                                                                              (vardas, pavardė) 
 
 

  



2 priedas 
 

 
 

 
 

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 

 

NUMATYTŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ AKTAS 

(PILDO KLASĖS AUKLĖTOJAS) 

 

20____m. ____________________d. 

Vilnius 

 

Dalyviai_____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Įvykio aprašymas_________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

Mokinio siūlymai/ įsipareigojimai________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Klasės auklėtojo(s) siūlymai/ įsipareigojimai _______________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Tėvų siūlymai/ įsipareigojimai __________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

 

Kitų dalyvių siūlymai/ įsipareigojimai ________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 

Klasės auklėtojas   _______________                                                   __________________________ 

                                            (parašas)                                                                                            (vardas, pavardė) 

  



3 priedas 

 

VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJA 

PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ 

 

20___m. _______________d. 

 

Mokinių vardai, pavardės, klasė  

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________ 

 

Įvykio aprašymas 

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________

________________________ 

 

Atlikti veiksmai 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

 

 

Mokytoja (s)      _______________                                                        __________________________ 
                                    (parašas)                                                                                              (vardas, pavardė) 

 


