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PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ SKATINIMO, DRAUSMINIMO BEI POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO 

NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų r. Pakuonio pagrindinės mokyklos Mokinių skatinimo ir drausminimo bei poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas (toliau Aprašas) 

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

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklėmis. 

2. Aprašas nustato mokinių pažangos ir pasiekimų skatinimo bei drausminių nusižengimų per 

mokslo metus drausminimo būdus ir tvarką, vertinimo kriterijus, vertinimo šaltinius bei apibrėžia 

mokytojų, klasės vadovų, socialinio pedagogo, mokyklos vadovų ir kitų darbuotojų veiksmus. 

3. Aprašo paskirtis – stiprinti  mokinių mokymosi motyvaciją siekiant aukštesnės ugdymo(si) 

kokybės, kiekvieno mokinio pažangos plėtojant mokinių socializaciją, kuriant emociškai saugią 

ir sveiką ugdymo(si) aplinką bei sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir 

saviraiškos poreikius, patirti mokymosi sėkmę ir pripažinimą.  

 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

4 .  Mokiniai gali būti skatinami už: 

4.1. labai gerą ir gerą mokymąsi; 

4.2. pavyzdingą elgesį; 

4.3. labai gerą pamokų lankymą; 

4.4. aktyvumą, iniciatyvumą; 

4.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje; 

4.6. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą; 

4.7. mokyklos garsinimą savivaldybės, respublikos mastu; 

5.  Mokinių skatinimo priemonės: 

5.1.  žodinė padėka; 



5.2.  mokytojo, klasės vadovo padėka raštu; 

5.3.  mokyklos direktoriaus padėka raštu; 

5.4.  mokyklos direktoriaus, klasės vadovo padėka tėvams už gerą vaikų auklėjimą; 

5.5. pasiekimų viešinimas mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos stende „Mes jais 

didžiuojamės“; 

5.6. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, pamokų nepraleidusiems, pasižymėjusiems 

iniciatyvumu, aktyvia veikla mokyklos labui, olimpiadose, konkursuose, varžybose, kituose 

renginiuose mokiniams, Mokinių tarybos nariams organizuojamos išvykos; 

5.7. esant galimybei, mokiniai apdovanojami asmeninėmis dovanomis. 

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

trimestrui ir/ar mokslo metams.  

7. Siūlyti skatinti mokinį gali administracijos darbuotojai, klasės auklėtojas, pedagogai, kiti 

specialistai teikdami direktoriui rekomendaciją raštu ar žodžiu.   

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

8. Drausminės priemonės gali būti taikomos už: 

8.1. mokymosi priemonių neturėjimą;  

8.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, savavališką išėjimą 

iš kabineto ir kt.) pamokų ir pertraukų metu; 

8.3. naudojimąsi telefonais, grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokų metu; 

8.4. nuolatinį vėlavimą į pamokas; 

8.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties; 

8.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės 

nariais, svečiais;  

8.7. kito asmens filmavimą, fotografavimą, nuotraukų ar vaizdo medžiagos viešinimą be to asmens 

sutikimo;   

8.8. necenzūrinių žodžių vartojimą;  

8.9. fizinę ir emocinę prievartą (priekabiavimą, reketavimą, tyčiojimąsi, smurtą); 

8.10. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą; 

8.11. alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą mokykloje, mokyklos 

teritorijoje ir jos prieigose; 

8.12. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose; 

8.13. tyčinį mokyklos turto sugadinimą; 

8.14. svetimų daiktų pasisavinimą; 



8.15. reikalavimų aprangos kodui nesilaikymą (mokyklinės uniformos nenešiojimą); 

8.16. kitus mokyklos mokinių elgesio taisyklių, mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokymosi 

sutarties pažeidimus.  

9. Mokinius sudrausminti gali mokyklos mokytojai, administracijos darbuotojai, pagalbos specialistai 

ir kiti mokyklos darbuotojai. 

10. Mokinių drausminimo priemonės: 

10.1. Mokymosi priemonių neturėjimas: 

10.1.1.  pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo įspėjimas. 

10.1.2.  pasikartojus – pastaba įrašoma elektroniniame dienyne,  informuojamas klasės vadovas, 

mokinio tėvai (globėjai). 

10.1.3.  sistemingai neatsinešant reikiamų mokymo priemonių - informuojama socialinė pedagogė ir 

mokinio tėvai (globėjai). 

10.1.4.  situacijai nesikeičiant mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje,  kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai).  

10.2. Netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje, 

savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu: 

10.2.1. pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas. 

10.2.2. pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje – rašoma pastaba elektroniniame dienyne, 

pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“ (priedas Nr. 1), informuojamas klasės vadovas ir mokinio 

tėvai (globėjai). 

10.2.3. sistemingai pasikartojant netinkamam elgesiui pamokoje informuojama socialinė pedagogė ir 

mokinio tėvai (globėjai). 

10.2.4. situacijai nesikeičiant mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje,  kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai). 

10.2.5. situacijai nesikeičiant informacija apie mokinio elgesį perduodama Prienų r. savivaldybės 

administracijos Vaiko teisių apsaugos skyriui (toliau – VTAS). 

10.2.6. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

10.2.7. situacijai nesikeičiant inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur sprendžiamas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 

10.3. Naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais 

pamokų metu: 

10.3.1. pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas ir mokinys privalo pasidėti minimus 

daiktus į kabinete esančią tam skirtą dėžutę.  



10.3.2. pasikartojus naudojimosi telefonu, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais 

tos pačios pamokos metu atvejams rašoma pastaba elektroniniame dienyne, pildoma „Drausmės 

pažeidimo pažyma“ (priedas Nr. 1), informuojamas klasės vadovas ir mokinio tėvai (globėjai). 

10.3.3. nesikeičiant situacijai informuojama socialinė pedagogė ir mokinio tėvai (globėjai). 

10.3.4. situacijai nesikeičiant mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje,  kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai).  

10.4. Nuolatinis vėlavimas į pamokas: 

10.4.1. mokiniui pavėlavus į pamoką be pateisinamos priežasties, mokytojas elektroniniame dienyne 

žymi „p“. 

10.4.2. kartojantis tokiam elgesiui mokytojas informuoja klasės vadovą, kuris pastabą įrašo į 

elektroninį dienyną, pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“ (priedas Nr. 1), informuoja mokinio 

tėvus (globėjus) ir socialinę pedagogę. 

10.4.3. nuolat vėluojant į pamokas mokinys svarstomas VGK posėdyje, kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai). 

10.5. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties: 

10.5.1. praleidus 1 nepateisintą dieną per savaitę - klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus), 

mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas.  

10.5.2. praleidus 2 nepateisintas dienas per savaitę – klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus) ir 

socialinę pedagogę, pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“ (priedas Nr. 1), esant reikalui lankomasi 

namuose. 

10.5.3. praleidus daugiau kaip 50 proc. nepateisintų pamokų per mėnesį – klasės vadovas informuoja 

socialinę pedagogę, mokinys svarstomas VGK posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai). 

10.5.4. jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos 

priežasties, socialinė pedagogė informuoja seniūniją ir/ar VTAS, įtraukia mokinį į NEMIS apskaitos 

sistemą. 

10.5.5. jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos 

priežasties mokykla kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonės taikymo vaikui. 

10.6. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos 

bendruomenės nariais, svečiais, necenzūrinių žodžių vartojimas: 

10.6.1. nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje 1 kartą — 

žodinis mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo įspėjimas.  

10.6.2. pasikartojantis nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas 

mokykloje -  informuojamas klasės vadovas, socialinė pedagogė ir mokinio tėvai (globėjai); 

užpildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“ (priedas Nr. 1). 



10.6.3. situacijai nesikeičiant – mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje, kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai).  

10.6.4. mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas (policija, VTAS ir kt.) padedančias spręsti vaikų 

ir jų šeimų problemas.  

10.6.5. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

10.6.6. situacijai nesikeičiant inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur sprendžiamas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 

10.7. Kito asmens filmavimas, fotografavimas, nuotraukų ar vaizdo medžiagos viešinimas be to 

asmens sutikimo:  

10.7.1.  pirmą kartą – žodinis mokytojo įspėjimas prašant ištrinti nuotraukas ar vaizdinę medžiagą, 

klasės vadovo informavimas. 

10.7.2.  pasikartojus – pastaba įrašoma elektroniniame dienyne, pildoma „Drausmės pažeidimo 

pažyma“, informuojamas klasės vadovas, socialinė pedagogė, mokinio tėvai (globėjai). Inicijuojamas 

mokinio elgesio svarstymas VGK posėdyje.  

10.7.3.  situacijai nesikeičiant - mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas (policija, VTAS ir kt.) 

padedančias spręsti vaikų ir jų šeimų problemas.  

10.8. Fizinės ir emocinės prievartos naudojimas (priekabiavimas, reketavimas, patyčios, 

smurtas ir pan.); 

10.8.1. pastebėjus ar įtarus smurtą ar patyčias bet kuris mokyklos darbuotojas nedelsiant reaguoja ir 

stabdo smurtą ar patyčias. 

10.8.2. informuojama mokyklos administracija, klasės vadovas, socialinė pedagogė, mokinio tėvai 

(globėjai), pildomas „Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolas“ (priedas Nr. 2). 

10.8.3. klasių vadovai, socialinė pedagogė skubiai aiškinasi situaciją, kalbasi su įvykio dalyviais, 

liudininkais, stebi situaciją. Rašomi situacijos paaiškinimai. 

10.8.4. socialinė pedagogė įvykį registruoja „Smurto ir patyčių registracijos žurnale“. 

10.8.5. stebima situacija, mokinių tarpusavio santykiai. Vykdomi individualūs pokalbiai su 

mokiniais. 

10.8.6. pasikartojus smurto ar patyčių situacijai informuojami mokinių tėvai bei mokyklos direktorė. 

10.8.7. su smurto ar patyčių dalyviais ir jų tėvais kalbasi mokyklos direktorius, socialinė pedagogė 

ir/ar klasės vadovas. 

10.8.8. situacijai nesikeičiant, pasikartojant smurto ar patyčių atvejams, inicijuojamas mokyklos 

VGK posėdis, kurio metu yra numatomas veiksmų planas ir sprendžiama smurto ar patyčių situacija 

raštu informuojant policiją ir/ar VTAS. 

10.8.9. nesikeičiant smurto ar patyčių situacijai mokyklos direktorius raštu informuoja savivaldybės 



VGK, kur vyks mokinio elgesio svarstymas. 

10.8.10. nesikeičiant smurto ar patyčių situacijai inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur 

sprendžiamas klausimas dėl mokinio šalinimo iš mokyklos.  

10.9. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas: 

10.9.1. įvykus konfliktinei, pavojų kitų saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai – informuojama 

mokyklos administracija, klasės vadovas, socialinė pedagogė, tėvai (globėjai); pildoma „Drausmės 

pažeidimo pažyma“ ir/ar „Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolas“. 

10.9.2. vykdomi prevenciniai pokalbiai su įvykio dalyviais ir situacijos stebėjimas. 

10.9.3. pasikartojus  tokiam elgesiui mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje, kviečiami mokinio 

tėvai (globėjai). 

10.9.4. mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas, padedančias spręsti vaikų ir jų šeimų problemas. 

10.9.5. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

10.9.6. situacijai nesikeičiant inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur sprendžiamas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 

10.10. Alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas mokykloje, mokyklos 

teritorijoje ir jos prieigose: 

10.10.1. už rūkymą mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje ir prieigose - įspėjimas žodžiu, 

pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“, mokinys rašo situacijos paaiškinimą, klasės vadovas 

informuoja tėvus (globėjus). 

10.10.2. pasikartojus rūkymo atvejui klasės vadovas informuoja socialinę pedagogę, tėvus (globėjus); 

10.10.3. situacijai nesikeičiant mokinys svarstomas mokyklos VGK posėdyje, kviečiami mokinio 

tėvai (globėjai). 

10.10.4. mokykla turi teisę informuoti policiją, VTAS. 

10.10.5. pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų – informuojama 

mokyklos administracija, klasės vadovas, socialinė pedagogė, kviečiami į mokyklą tėvai (globėjai). 

Tėvams atsisakius arba negalint atvykti, kviečiama policija, pagal poreikį – greitoji medicinos 

pagalba. 

10.10.6. mokinys svarstomas VGK  posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai). 

10.10.7. situacijai nesikeičiant mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas (policija, VTAS ir kt), 

padedančias spręsti vaikų ir jų šeimų problemas. 

10.10.8. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

10.10.9. situacijai nesikeičiant inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur sprendžiamas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 



10.11. Azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais vadinamas bet 

koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos): 

10.11.1. pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus, mokinys įspėjamas žodžiu. 

10.11.2. pasikartojus azartiniams lošimams mokykloje - informuojamas klasės vadovas, mokinio 

tėvai (globėjai), pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“. 

10.11.3. sistemingas azartinių lošimų žaidimas mokykloje - informuojama socialinė pedagogė, 

mokinys svarstomas VGK posėdyje, kviečiami tėvai (globėjai). 

10.11.4. situacijai nesikeičiant mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas, padedančias spręsti vaikų 

ir jų šeimų problemas. 

10.11.5. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

10.11.6. situacijai nesikeičiant inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur sprendžiamas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 

10.12. Tyčinis mokyklos turto sugadinimas: 

10.12.1. informuojama mokyklos administracija, klasės vadovas, socialinė pedagogė, tėvai (globėjai), 

pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“. Mokyklai padaryta žala atlyginama pagal LR galiojančius 

teisės aktus. 

10.12.2. pasikartojantis tyčinis mokyklos turto gadinimas - informuojama mokyklos administracija, 

klasės vadovas, socialinė pedagogė, tėvai (globėjai). Mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje, 

kviečiami tėvai (globėjai). Mokyklai padaryta žala atlyginama pagal LR galiojančius teisės aktus. 

10.12.3. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu informuoja policiją, VTAS. 

10.12.4. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

10.12.5. situacijai nesikeičiant inicijuojamas Mokyklos tarybos posėdis, kur sprendžiamas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 

10.13. Svetimų daiktų pasisavinimas: 

10.13.1. informuojama mokyklos administracija, klasės vadovas, socialinė pedagogė, tėvai (globėjai), 

pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“. 

10.13.2. situacijai pasikartojus -  informuojama mokyklos administracija, klasės vadovas, socialinė 

pedagogė, tėvai (globėjai). Vaiko elgesys svarstomas mokyklos VGK dalyvaujant tėvams 

(globėjams). 

10.13.3. situacijai nesikeičiant -  mokyklos direktorius raštu informuoja policiją ir/ar VTAS.  

10.13.4. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

mokinio elgesio svarstymo. 

10.14. Uniformos nenešiojimas: 



10.14.1.  pirmą kartą į mokyklą atėjus be mokyklinės uniformos – žodinis mokytojo įspėjimas. 

10.14.2.  pasikartojus – pastaba įrašoma elektroniniame dienyne,  pildoma „Drausmės pažeidimo 

pažyma“, informuojamas klasės vadovas, mokinio tėvai (globėjai). 

10.14.3.  sistemingai nenešiojant mokyklinės uniformos - informuojama socialinė pedagogė ir 

mokinio tėvai (globėjai).  

10.14.4.  situacijai nesikeičiant mokinio elgesys svarstomas VGK posėdyje,  kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai).  

10.15. Kiti mokyklos Mokinių elgesio taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai: 

10.15.1. pirmą kartą mokiniams, nesilaikantiems Mokinių elgesio taisyklių, mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklių mokytojas ar klasės vadovas pareiškia pastabą žodžiu.  

10.15.2. pasikartojus tokiam mokinio elgesiui informuojama socialinė pedagogė, mokinio tėvai 

(globėjai), pildoma „Drausmės pažeidimo pažyma“.  

10.15.3. situacijai nesikeičiant – mokinio elgesys svarstomas mokyklos VGK posėdyje, kviečiami 

tėvai (globėjai). 

10.15.4. situacijai nesikeičiant mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas (policija, VTAS ir kt.), 

padedančias spręsti vaikų ir jų šeimų problemas. 

10.15.1. situacijai nesikeičiant mokyklos direktorius raštu kreipiasi į rajono savivaldybės VGK dėl 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės taikymo vaikui. 

11. Drausminės nuobaudos:   

11.1. įspėjimas žodžiu;  

11.2. įspėjimas raštu;  

11.3. papeikimas;   

11.4. griežtas papeikimas;   

11.5. informacijos apie mokinio elgesį pateikimas VTAS ir/ar policijai (ir/ar kt. institucijoms);  

11.6. informacijos apie mokinio elgesį pateikimas savivaldybės VGK; 

11.7. šalinimas iš mokyklos.   

12. Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu.   

13. Už mokinio padarytus šiurkščius nusižengimus bei netinkamą elgesį mokyklos direktorius iš karto 

gali skirti drausminę priemonę ar nuobaudą. Drausminės priemonės ar nuobaudos eiliškumas gali būti 

keičiamas atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, mokinio elgesį iki pažeidimo 

padarymo ir po jo. Apie nusižengimą mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami iš karto.   

14. Pagerėjus mokinio elgesiui skirta nuobauda gali būti panaikinta direktoriaus įsakymu.  

15. Mokinio drausminės priemonės bei nuobaudos sumuojamos ir galioja 1 mokslo metus.  

 

IV. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 



MOKINIAMS 

 

16. Šia tvarka siekiama padėti Mokyklos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių 

netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir 

(ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.  

17. Tvarka nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip 

pat pagrindines šių priemonių taikymo Mokykloje sąlygas.  

18. Vartojamos sąvokos:  

18.1. Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos 

apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti Mokykloje draudžiami turėti daiktai 

(reikmenys), gaminiai ar medžiagos.  

18.2. Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, 

tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą 

bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.  

18.3. Poveikio priemonė – Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti 

netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą 

ugdymosi aplinką.  

18.4. Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Mokyklos darbuotojo veiksmai mokinio 

atžvilgiu, 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 užkirsti 

jam kelią.  

18.5. Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio 

ugdymąsi kitoje Mokyklos patalpoje (socialinės pedagogės kabinete, bibliotekoje) arba teikiant 

mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.  

18.6. Pagrįsti fiziniai veiksmai. Mokyklos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu 

gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:  

18.6.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su) žalojimo;  

18.6.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Mokyklos 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;  

18.6.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų 

saugumui;  

18.6.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys (-iai) nereaguoja į žodinius Mokyklos 

darbuotojo paliepimus jas nutraukti;  



18.6.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;  

18.6.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Mokyklos renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, 

klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo 

paskirtas užduotis kitoje Mokyklos patalpoje (socialinės pedagogė kabinete, bibliotekoje), 

prižiūrimas švietimo pagalbos mokiniui specialisto, bibliotekininko ar tuo metu laisvo mokytojo), 

arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Mokyklos renginio metu pašalintas mokinys turi būti 

prižiūrimas klasės vadovo ar socialinio pedagogo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys 

(pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti 

mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent 

vienam iš jų nėra tikslinga.  

19. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram 

jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui 

(pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus 

už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali 

būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, 

jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio 

save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).  

20. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:  

20.1. mokinį (-ius) laikant už rankos (-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;  

20.2. mokinį vedant už rankos;  

20.3. guodžiant mokinį;  

20.4. pasveikinant mokinį;  

20.5. padedant neįgaliam mokiniui;  

20.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;  

20.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;  

20.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas 

priemones;  

20.9. teikiant pirmąją pagalbą.  

21. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio 

atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:  

21.1. naudojami kaip bausmė;  

21.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;  



21.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;  

21.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.  

22. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.  

23. Mokyklos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo vadovautis 

minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.  

24. Poveikio priemonės. Mokyklos darbuotojas, esant Tvarkoje nustatytoms sąlygoms ir siekdamas 

užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio 

priemones ar imtis šių veiksmų:  

24.1. pakeisti mokinio, grubiai pažeidusio mokinio elgesio taisykles, ugdymosi vietą.    

24.2. iškviesti įgaliotą atstovą  (socialinę pedagogę);  

24.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;  

24.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.  

25. Taikant Tvarkoje numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius 

ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės 

parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes.  

26. Tvarkoje numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai Mokykla yra išnaudojusi 

visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (žodinė pastaba, pokalbis su 

mokiniu, tėvų/teisėtų atstovų informavimas ir kt.) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus 

neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų 

gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio padarytus Mokyklos Vidaus tvarkos 

taisyklių, mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka.  

27. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas Mokyklos 

vadovas ar jo įgaliotas asmuo (socialinė pedagogė), mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent 

vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė 

policijos įstaiga.  

28. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Mokyklos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu 

privalu fiksuoti raštišku pranešimu Mokyklos direktoriui ir pagalbos specialistui.  

29. Mokyklos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys Mokykloje ar jos teritorijoje vartoja narkotines, 

psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi 

nedelsiant informuoti socialinį pedagogą, direktoriaus pavaduotoją, direktorių.  

30. Ugdymosi vietos pakeitimas:  

30.1. ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys 

akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu; 

30.2. pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito 

žmogaus: švietimo pagalbos mokiniui specialisto, bibliotekininko ar laisvo nuo pamokų mokytojo 



arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.  

30.3. mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo 

pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama Mokyklos 

vadovo ar jo įgalioto asmens (socialinio pedagogo) sprendimu, atsižvelgus į Mokyklos direktoriaus 

paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos 

specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.  

31. Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas: 

31.1. mokyklos darbuotojas gali išsikviesti budintį mokytoją, socialinę pedagogę, Mokyklos vadovą,  

kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį;  

31.2. socialinė pedagogė, švietimo pagalbos mokiniui specialistas, klasės vadovas, esant didesniam 

konfliktui mokyklos vadovas tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės 

konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio (-ių) ugdymosi proceso organizavimo 

galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių 

auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui (-iams). 

32. Mokinio daiktų patikrinimas: 

32.1. jeigu Mokyklos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, 

Mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja klasės vadovą, socialinę pedagogę. 

32.2. mokyklos darbuotojas, klasės vadovas, švietimo pagalbos mokiniui specialistas, mokyklos 

vadovas  turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti 

tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant;  

32.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti 

mažiausiai du Mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – socialinis pedagogas, klasės vadovas, reikalui 

esant Mokyklos vadovas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie, tai nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė 

policijos įstaiga;  

32.4. jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į 

Mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie 

įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga;  

32.5. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas 

socialinio darbuotojo ar klasės vadovo ar budinčio mokytojo.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  

16. Su mokyklos naujai patvirtinta Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka nedelsiant pasirašytinai 



mokinius supažindina klasės vadovas. Kiekvienų mokslo metų pradžioje arba atvykus naujam 

mokiniui pasirašytinai mokinius supažindina klasės vadovas.   

17. Su mokyklos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka mokinių tėvai supažindinami tėvų 

susirinkimų metu, tvarka pateikiama mokyklos internetiniame tinklapyje.   

18. Visi skundai dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo nuodugniai ir operatyviai išnagrinėjami 

teisės aktų ir Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka. 

19. Aprašo  priežiūrą vykdo mokyklos Vaiko gerovės komisija. 

20. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką keičia ir naikina mokyklos direktorius. 

 

_____________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Priedas Nr.1 

 

PRIENŲ R. PAKUONIO PAGRINDINĖ MOKYKLA 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA 

................................ 

(data) 

Mokinys(iai)..........................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................... 

Klasė: .............................................. 

Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos metu: 

 Neturėjo reikalingų mokymosi priemonių; 

 Triukšmavo; 

 Nedalyvavo ugdomojoje veikloje; 

 Nereagavo į mokytojo pastabas; 

 Nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, kitais mokyklos bendruomenės nariais; 

 Savavališkai išėjo iš klasės pamokos metu; 

 Naudojosi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais; 

 Mušėsi, dalyvavo/organizavo muštynes; 

 Vėlavo į pamoką; 

 Praleidinėjo pamokas be pateisinančios priežasties; 

 Vartojo necenzūrinius žodžius; 

 Gadino mokymo priemones, mokyklos turtą/inventorių; 

 Pasisavino svetimą daiktą; 

 Nevykdė budėtojų nurodymų; 

 Pastebėtas rūkantis mokykloje (mokyklos teritorijoje ar jos prieigose); 

 Pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų (mokyklos teritorijoje ar jos prieigose); 

 Kita (įrašyti) 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

..................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................. 

.......................................                                                 .......................................................................... 

    (mokytojo parašas)                                                                        (mokytojo vardas, pavardė) 

 

Mokinio(ių) drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas: 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................................................. 

 

..........................................                            ............................................................................................ 

               (parašas)                                                     (mokinio paaiškinimą užrašiusio asmens vardas, pavardė) 



Priedas Nr. 2 

Patyčių atvejų registracijos žurnalo protokolas 

  

Data:_______________  Laikas:______________  

  

Mokiniai, kurie dalyvavo:  

Vardas:______________________   Klasė:_____  

Mokinio vaidmuo situacijoje:________________________________________________________  

  

Vardas:______________________   Klasė:_____  

Mokinio vaidmuo situacijoje:________________________________________________________  

  

Vardas:______________________   Klasė:_____  

Mokinio vaidmuo situacijoje:________________________________________________________  

  

Vardas:______________________   Klasė:_____  

Mokinio vaidmuo situacijoje:________________________________________________________  

  

Patyčių pobūdis (pažymėkite visus patyčių tipus, kurie tinka šiai situacijai):  

- Kibernetinės patyčios 

- Pravardžiavimas, užgauliojimas, erzinimas 

- Pravardžiavimas, užgaulūs komentarai, susiję su rase, tautybe arba odos spalva 

- Pravardžiavimas, užgaulūs komentarai arba ženklai ir gestai su seksualine potekste  

- Fizinės patyčios  

- Gandų skleidimas 

- Socialinis izoliavimas/atstūmimas  

- Daiktų, kurie priklauso kitam mokiniui, atėmimas 

- Grasinimai/mėginimas įbauginti 

- Kita: _________________________________  

Situacijos aprašymas:  

  

  

Incidento vieta: ____________________   Apie incidentą pranešė: __________________________  

Kokių veiksmų imtasi: 

 

Olweus, 2008 


