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SKAUDVILĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO SKATINIMO IR DRAUSMINIMO 

SISTEMA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistema (toliau – sistema) parengta, vadovaujantis Lietuvos 

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

gimnazijos įstatais, Darbo tvarkos taisyklėmis. 

2. Sistema apibrėžia Gimnazijos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos tikslą, 

uždavinius, būdus ir priemones. 

 

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMOS TIKSLAS 

 

3. Didinti mokinių mokymosi motyvaciją, atsakomybę už save bei klasės draugų elgesį ir 

mokymąsi, siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, plėtojant mokinių socializaciją, kuriant 

saugią ir sveiką ugdymosi aplinką bei sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi 

ir saviraiškos poreikius, patirti mokymosi sėkmę ir pripažinimą.  

 

III. SKATINIMO SISTEMA 

 

4. Pagal galimybes nemokama ekskursija, išvyka, žygis mokslo metų pabaigoje skiriama: 

 4.1. Už labai gerą mokymąsi (metinis pažymių vidurkis 9-10 balų). 

 4.2. Už gimnazijos vardo garsinimą dalyvaujant tarptautiniuose, respublikiniuose 

renginiuose, rajoninių olimpiadų prizininkams 

5. Padėkos raštais (mokslo metų pabaigoje)  

5.1. Už aktyvią veiklą savivaldos institucijose,  

5.2. Už dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose, festivaliuose. 

5.3. Už meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą.  

6. Laimėjimų paviešinimas gimnazijos  interneto svetainėje. (Atsakingi dalykų mokytojai) 

7. Padėkos raštais (kas pusmetį). 

7.1. Už labai gerą mokymąsi,  

7.2. Už gerą lankomumą (0-5 pamokos).  

8. Informacija stende (kas pusmetį)  

8.1. Geriausiai besimokantys mokiniai (9- 10),  

8.2. Už gerą lankomumą (0-5). 

9. Pagyrimai TAMO dienyne / 5- 8 klasių mokiniams drausmės sąsiuvinyje (priedas 1).  

10. Mokytojo žodinis pagyrimas: 

10.1. Už pažangą,  

10.2. Už pastangas,  

10.3. Už gerus darbus.  

 

IV. DRAUSMINIMO SISTEMA 

 

11. Skiriamos 4 sritys, kuriuose mokinys gali pažeisti gimnazijos vidaus taisykles: 

 Ugdymas, 

 Lankomumas,  

 Elgesys,  



 Mokyklos turtas. 

12. Prasižengimai ugdymo srityje:  

12.1. Sistemingas vėlavimas į pamokas ir privalomus renginius, 

12.2. Piktybiškas nepasiruošimas pamokai, 

 12.3. Nedarbas pamokoje, užsiėmimas pašaline veikla, 

 12.4. Pamokos, renginio trukdymas,  

12.5. Atsisakymas dalyvauti renginyje,  

12.6. Telefonų naudojimas pamokos metu be mokytojo leidimo.  

13.Drausminimo priemonės ugdymo srityje:  

13.1. Už pirmą pažeidimą žodinis įspėjimas,  

13.2. Pastaba TAMO dienyne / 5-8 klasių mokiniams drausmės sąsiuvinyje (priedas 1),  

13.3. Pokalbis su soc. pedagoge, klasės auklėtoju, dalyko mokytoju,  

13.4. Už kelis pažeidimus klasės vadovas informuoja mokinio tėvus. Pokalbis su tėvais, 

dalyvaujant soc. pedagogui,  

13.5. Jeigu mokinio elgesys nesikeičia mokinys ir tėvai kviečiami į VGK, kur priimamas 

sprendimas.  

14. Prasižengimai ir drausminimas lankomumo srityje:  

14.1. Pabėgimas iš pamokų,  

14.2. Daug nepateisintų pamokų,  

14.3. Savavališkas pasišalinimas iš pamokos dalies,  

14.4. Už šiuos pažeidimus mokinys baudžiamas pagal atskirą gimnazijos  lankomumo 

priežiūros tvarkos aprašą.  

15. Elgesio taisyklių pažeidimai:  

15.1. Nepagarbus elgesys su mokytojais, klasės draugais ir kitais bendruomenės nariais, 

 15.2. Keiksmažodžių vartojimas, 

 15.3. Mokyklinės uniformos nenešiojimas, 

15.4. Psichologinis smurtas, fizinis smurtas, / patyčios,  

15.5. Garsus muzikos klausymas pertraukų metu (ne tam skirtose vietose), 

15.6. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas, filmavimas,  

15.7. Rūkymas gimnazijoje ir jos teritorijoje, (policija kviečiama pagal situaciją). 

15.9. Alkoholio ir psichotropinių medžiagų vartojimas (kviečiama policija). 

16. Drausminimas elgesio srityje:  

16.1. Pirmą kartą prasižengus – žodinis mokytojo įspėjimas, 

16.2. Pastaba TAMO dienyne/5-8 klasių drausmės sąsiuvinyje (priedas 1),  

16.3. Prasižengus dar kartą mokinio pasiaiškinimas ir pokalbis su klasės vadovu ir soc. 

pedagogu, pasirašomas trišalis susitarimas nepažeidinėti elgesio taisyklių ir sudaromas elgesio 

korekcijos planas, 

16.4. Prasižengus kelis kartus mokinys svarstomas VGK (Esant reikalui gimnazija 

informuoja policijos pareigūnus, Vaikų Teisių Apsaugos Tarnybos specialistus), 

 16.5. Jei ir toliau piktybiškas mokinio elgesys nesikeičia - mokinys šalinamas iš 

gimnazijos, remiantis Gimnazijos Vidaus darbo taisyklėmis arba pasiūloma pakeisti mokyklą.  

17. Pažeidimai:  

17.1. Gimnazijos turto gadinimas,  

17.2. Vagystės gimnazijos  teritorijoje.  

18. Drausminimas pakenkus gimnazijos turtui:  

18.1. Jeigu neturtinė žala - įspėjimas ir nematerialinės žalos atlyginimas (surinkti 

šiukšles, nuvalyti sieną ir t.t.), 

18.2. Jeigu turtinė žala – atlyginti materialinę žalą,  

18.3. Vagystės atveju informuoti policiją.  

 

 

 



V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Su taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius klasės auklėtojai supažindina pasirašytinai.  

20. Taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto tinklalapyje.  

21. Tvarkos priežiūrą vykdo gimnazijos vadovas ir VGK. 

 

  



Priedas 1 

 

SKAUDVILĖS GIMNAZIJA MOKINIŲ ELGESIO VERTINIMO TVARKA 

 

Tai dokumentas, reglamentuojantis Skaudvilės gimnazijos mokinių elgesio reguliavimo ir 

skatinimo tvarką. Tai mokinių pozityvaus elgesio reguliavimo ir skatinimo sistema 5-8 klasėse. 

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), kurie padės klasės auklėtojui ir tėvams įvertinti  esamą 

padėtį klasėje. 

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 pridedami:  

1A. Aktyvus dalyvavimas gimnazijos ir klasės  renginiuose + 2  

2A. Gimnazijos renginių organizavimas + 5  

3A. Dalyvavimas rajoniniuose ir respublikiniuose renginiuose + 10 

4A. Labai geras lankomumas (per pusmetį praleido iki 5 pamokų) +10  

5A. Kilnus poelgis (pagalba mokytojui, draugui, kitam mokyklos bendruomenės nariui) +2 

6A. Uniformos nešiojimas (nuolat, nepraleista nei viena diena) +10 pusmečio gale  

7A. Laimėtos prizinės vietos konkursuose, olimpiadose ir sportinėse varžybose +10 balų 

8A. Geras, nuolatinis namų darbų atlikimas+ 5 balai  

9A. Gera vadovėlių priežiūra, tvarkingi sąsiuviniai +5 balai. 

Taškai prarandami:  

1B. Pabėgimas iš pamokų – 5  

2B. Vėlavimas į pamokas be pateisinamos priežasties -1  

3B. Įžeidinėjimas – 3 

 4B. Muštynės – 10  

5B. Rūkymas gimnazijoje  ir jos teritorijoje – 10 

 6B. Pamokos trukdymas – 5  

7B. Alkoholio vartojimas gimnazijoje ir jos teritorijoje  -10  

8B. Mokymo priemonių neturėjimas pamokoje – 3 

9B. Necenzūrinių žodžių vartojimas gimnazijoje -2 

10B. Gimnazijos inventoriaus gadinimas – 10  

11B. Vagystė – 10  

12B. Nemandagus elgesys valgykloje -2  

13B. Nedarbas pamokose -5  

14B. Uniformos nenešiojimas (5 kartai per pusmetį) – 10  

15B. Blogas elgesys pertraukų metu - 5 balai  

16B. Patyčios iš draugo – 10 balų  

17B. Grubus elgesys su mokytojais ir kitais gimnazijos darbuotojais – 20 balų  

 

Mokinių drausminimo etapai: 

1. Klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu 

2. Klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais 

3.Pokalbis su socialine pedagoge dalyvaujant mokiniui ir klasės auklėtojui 

4. Problemos aptarimas su vadovais ir Vaiko gerovės komisija. 

5. Mokinio elgesio svarstymas Mokytojų taryboje 

6. Mokinio šalinimas iš gimnazijos. 

 

 



Skatinimas (daugiausiai surinkusiems taškų per mokslo metus):  

1. Įteikiamos padėkos mokiniams. 

2. Tamo dienyne parašyti  padėkas mokinių tėvams.  

3. Mokiniams organizuojamos išvykos 


