
SKAUDVILĖS GIMNAZIJA 

 MOKINIŲ ELGESIO VERTINIMO TVARKA 

Tai dokumentas, reglamentuojantis Skaudvilės gimnazijos mokinių mokinių elgesio reguliavimo ir skatinimo 
tvarką. Tai mokinių pozityvaus elgesio reguliavimo ir skatinimo sistema.  
Tikslas – skatinti mokinius tinkamai elgtis, padėti jiems pozityviai spręsti konfliktines situacijas. 
Dokumentas – elgesio fiksavimo klasės aplankas. Jį nešioja klasės seniūnas, jam nesant – seniūno 
pavaduotojas. Kiekvienas mokytojas po pamokos gali įrašyti skatinimo – drausminimo balus (apie tai 
informuodamas ir mokinį). 
Klasės auklėtojas balus suskaičiuoja du kartus per pusmetį (I pusmetis: iki gruodžio 1 d. ir iki sausio 31 d.; II 
pusmetis: iki kovo 31d. ir iki gegužės 30 d.).  
Rezultatai aptariami su vadovais ir Vaiko gerovės komisija (I pusmetis: iki gruodžio 1 d. ir iki sausio 31 d.; II 
pusmetis: iki kovo 31d. ir iki gegužės 30 d.) Esant sudėtingai situacijai aptarimai gali vykti dažniau. 
Vertinimas – taškai. 
Kiekvienas mokinys mokslo metų pirmąją dieną už elgesį gauna 100 taškų dovanų. Taškus reikia išlaikyti 
(galima ir padidinti) iki mokslo metų pabaigos. 
Taškai prarandami: 

1A. Pabėgimas iš pamokų – 5 
2A. Vėlavimas į pamokas be pateisinamos priežasties -1 
3A. Įžeidinėjimas – 3 
4A. Muštynės – 10 
5A. Rūkymas mokyklos teritorijoje – 5 
6A. Pamokos trukdymas – 5 
7A. Alkoholio vartojimas mokykloje  -10 
8A. Mokymo priemonių neturėjimas pamokoje – 1 
9A. Nepasiruošimas pamokai -3 
10A. Necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje -2 
11A. Mokyklos inventoriaus gadinimas – 10 
12A. Vagystė – 10 
13A. Blogas lankomumas (viena nepateisinta pamoka -1) 
14A. Nemandagus elgesys valgykloje -2 
15A. Nedarbas pamokose -5 
6A. Uniformos nenešiojimas (5 kartai per pusmetį) – 10 
17A. Blogas elgesys pertraukų metu - 5 balai 
18A. Patyčios iš draugo – 10 balų 
19A. Grubus elgesys su mokytojais ir kitais gimnazijos darbuotojais – 20 balų 
20A. Atsisakymas dalyvauti be pateisinamos priežasties olimpiadose, varžybose, konkursuose, 

klasės renginiuose ir kt. (išskyrus apmokamus renginius) – 5 balai 
21A. Blogas budinčiųjų pareigų atlikimas – 5 balai 
 

Taškai pridedami: 
1B. Aktyvus dalyvavimas mokyklos renginiuose + 2 
2B. Mokyklos renginių organizavimas + 5 
3B. Dalyvavimas rajoniniuose renginiuose + 10 
4B. Dalyvavimas respublikiniuose renginiuose +10 
5B. Labai geras lankomumas (per pusmetį nepraleido nei vienos pamokos) +10 
6B. Kilnus poelgis (pagalba mokytojui, draugui, kitam mokyklos bendruomenės nariui) +2 
7B. Aktyvus dalyvavimas klasės veikloje +2 
8B. Uniformos nešiojimas (nuolat, nepraleista nei viena diena) +10 pusmečio gale 
9B. Laimėtos prizinės vietos konkursuose, olimpiadose 15 balų 



10B. Laimėtos prizinės vietos sportinėse varžybose 10 balų 
11B. Dalyvavimas projektuose 20 balų 
12B. Geras, nuolatinis namų darbų atlikimas 5 balai 
13B. Gera vadovėlių priežiūra, tvarkingi sąsiuviniai 5 balai  
 

 

Mokinių drausminimo etapai 

1. Klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu 
 

2. Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais 
 

3. Problemos aptarimas su vadovais ir Vaiko gerovės 
komisija 

 

4. Mokinio elgesio svarstymas Mokytojų taryboje 
 

5. Mokinio elgesio svarstymas Mokyklos taryboje. 
 

6. Apie mokinio elgesį informuojama Vaiko teisių apsaugos 
tarnyba, Nepilnamečių reikalų inspekcija 

 

7. Mokinio šalinimas iš mokyklos 
 

 

Skatinimas (daugiausiai surinkusiems taškų per mokslo metus): 

 

1. Įteikiamos padėkos mokiniams. 

2. Įteikiamos padėkos mokinių tėvams. 

3. Mokinių pavardės skelbiamos stende. 

4. Mokiniams organizuojamos išvykos. 

5. 2 dienas per pusmetį (mokyklos nustatytu metu)  mokiniai pamokų metu užsiima sau naudinga 

mokomąja veikla (gali būti nesusijusi su pamoka, pamokos tema, dalyku). 

6.  Po kiekvieno susumavimo skelbti rezultatus internetiniame gimnazijos puslapyje. 

 


