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MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) Mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas), nustato mokinių skatinimo ir drausminimo principus bei 

priemones. 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

2. Mokiniai gali būti skatinami už puikų, labai gerą, gerą mokymąsi, pavyzdingą pamokų 

lankomumą, elgesį, aktyvumą ir iniciatyvą, atstovavimą mokyklai olimpiadose, konkursuose, 

varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne mokyklos organizuotuose renginiuose, aktyvią 

veiklą mokyklos savivaldoje ir/ar visuomeninę veiklą, pagalbą klasės vadovui, mokytojams, 

pagalbos specialistams, savanorišką ir puikiai atliktą socialinę - pilietinę veiklą ir kt., šiomis 

skatinimo priemonėmis: 

2.1. mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialisto, Mokyklos administracijos viešas 

mokinio pagyrimas ir/ar padėka el. dienyne TAMO, Mokyklos internetinėje svetainėje; 

2.2. padėka, pareikšta Mokyklos direktoriaus įsakymu;  

2.3. apdovanojimas Mokyklos pagyrimo/padėkos raštu, diplomu;  

2.4. padėka žodžiu ir/ar raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);  

2.5. apdovanojimas atminimo dovanėle, kultūrine – pažintine išvyka, renginiu ir kitomis 

Mokytojų ar Mokyklos tarybų pasiūlytomis priemonėmis. 

2.6. Aptaręs su klasės mokiniais, jei reikia tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbos specialistais 

ir kitais darbuotojais,  klasės vadovas siūlo skatinti mokinį ne vėliau kaip prieš 1 (vieną) savaitę raštu 

pateikdamas direktoriui laisvo formos  rekomendaciją raštu, kurioje nurodo, už kokius pasiekimus 

ir kokią paskatinimo rūšį siūlo.  

2.7. Skatinamoji priemonė skiriama, atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo 

reikšmingumą, atliktos veiklos svarbą mokiniui, klasei, Mokyklai.  

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

3. Mokiniams už Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, gali būti taikomos šios drausminimo 

priemonės: 

3.1. mokytojo, klasės vadovo, pagalbos specialisto, administracijos pastaba žodžiu; 



3.2. mokytojo, klasės vadovo, pagalbos specialisto, administracijos pastaba raštu į el. dienyną 

TAMO; 

3.3. mokinio ugdymo vietos pakeitimas, telefonu iškviečiant socialinį pedagogą; 

3.4. Drausminimo priemonės taikomos tokia tvarka: 

3.2.1.  jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia mokinio elgesio taisykles, pažeidimas fiksuojamas 

Mokyklos drausmės pažeidimo akte (1 priedas) ir apie tai raštu (per el. dienyną TAMO) 

informuojami mokinio tėvai; 

 3.2.2. drausmės pažeidimo aktas perduodamas klasės vadovui (jam nesant – paliekama 

Mokytojų kambaryje, langelyje); 

3.2.3. klasės vadovas susipažįsta su situacija, aptaria ją su mokiniu ir pabaigia pildyti aktą;  

3.2.4. mokiniui surinkus 3 (pagal situaciją ir mažiau) Mokyklos drausmės pažeidimo aktus, 

klasės vadovas juos perduoda socialiniam pedagogui bei informuoja apie situaciją ir taikytas 

priemones; 

3.2.5. socialinis pedagogas pagal poreikį/situaciją mokiniui skiria elgesio stebėjimo ir 

drausminimo poveikio priemones ir informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

3.2.6. kartojantis pažeidimams, organizuojamas pokalbis su tėvais (globėjais, rūpintojais), 

dalyvaujant klasės vadovui, socialiniam pedagogui, dalykų mokytojams; 

3.2.7. nepasiteisinus mokiniui skirtoms drausminimo priemonėms, mokinio elgesys/situacija 

svarstoma mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdyje. Esant poreikiui, dalyvauja 

mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). VGK priima sprendimą dėl mokymo(si)/ugdymo(si) 

ir/ar švietimo pagalbos teikimo konkrečiam mokiniui;  

3.2.8. išnaudojus visas švietimo pagalbos mokiniui galimybes, inicijuojamas kreipimasis į 

Palangos miesto savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimo. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

4. Su šiuo tvarkos Aprašu mokslo metų pradžioje klasės vadovas mokinius supažindina 

pasirašytinai.  

5. Aprašo įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 



Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo 
tvarkos aprašo 

1 priedas 
                  

ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖ MOKYKLA 
   

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS 
 

Data............................................ 
 
........ klasės mokinys .....................................................................      

(vardas, pavardė) 
 
......................................................................... pamokoje/renginyje/Mokykloje (pabraukti ir pažymėti): 

 (pamokos/renginio pavadinimas)                     

o Triukšmavo; 

o Vartojo necenzūrinius žodžius; 

o Neatliko užduočių ir trukdė kitiems mokiniams ugdomojoje veikloje; 

o Nepagarbiai ir įžūliai elgėsi su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenės nariais; 

o Mušėsi; 

o Trukdė pamoką;  

o Savavališkai išėjo iš klasės/kabineto;  

o Tyčia sunaikino ar sugadino Mokyklos turtą, 

o Kita:________________________________________________________________________
______________________________________________________________________ . 

 
Remiantis šiuo drausmės pažeidimu, buvo pakeista ugdymosi vieta:  TAIP       NE 
      (reikiamą apibraukti): 

_________________                  _______________________________ 
     (mokytojo parašas)                                          (mokytojo vardas, pavardė)  

----------------------------------------------------------------- 

 
Drausmės pažeidimo paaiškinimas ir išvados (pildo mokinys): 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................ 
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................  
_________________                  _______________________________ 
        (mokinio parašas)                                           (mokinio vardas, pavardė)  

Šių pažeidimų priežastis aiškinosi: 
 
Klasės vadovas (-as) _________________                  _______________________________ 

        (parašas)                                            (vardas, pavardė, data)  

 
Socialinė pedagogė _________________                  _______________________________ 

        (parašas)                                            (vardas, pavardė, data)  


