PATVIRTINTA
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos
direktoriaus 2016 m. birželio 27 d.
įsakymu Nr. M-101
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA

I. BENDROJI DALIS
1.
Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo
tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko
teisių konvencija, LR Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl
pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams“, LR Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Gimnazijos
nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo
sistemą.
II. SKATINIMO BŪDAI
2.
Už gerą mokymąsi, lankomumą, elgesį, gimnazijos vardo garsinimą ir/ar aktyvią
visuomeninę veiklą mokiniai skatinami:
2.1. Gimnazijos padėkos raštu.
2.2. Mokytojo, klasės vadovo padėkos raštu.
2.3. Gimnazijos padėkos raštu mokinių tėvams.
2.4. Kultūrinėmis – pažintinėmis išvykomis (esant galimybei).
2.5. Vieša padėka (gimnazijos internetinėje svetainėje, informaciniame televizoriuje ir
kt.).
2.6. Metų abituriento nominacija.
III. TAIKOMOS NUOBAUDOS
3.
Už nepažangų mokymąsi bei Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių nesilaikymą
mokiniams taikomos nuobaudos:
3.1. Pastaba (žodžiu, elektroniniame dienyne).
3.2. Esamos situacijos fiksavimas drausmės pažeidimo pažymoje (1 priedas) ir
situacijos sprendimas tokia tvarka:
3.2.1. Gavus vieną drausmės pažeidimo pažymą, pokalbis su klasės vadovu, tėvų
(globėjų/rūpintojų) informavimas.
3.2.2. Gavus dvi drausmės pažymas, nuobaudos, nurodytos 3.2.1. punkte, taikymas ir
situacijos aptarimas su socialiniu pedagogu.
3.2.3. Surinkus tris drausmės pažymas, situacijos analizė ir aptarimas Vaiko gerovės
komisijos posėdyje, dalyvaujant mokiniui ir jo tėvams (globėjams/rūpintojams).
3.2.4. Surinkus daugiau negu tris drausmės pažymas, mokinio elgesio ir/ar pažangumo
svarstymas Administracijos susirinkime, dalyvaujant mokiniui, jo tėvams (globėjams/ rūpintojams),
klasės vadovui ir Vaiko gerovės komisijos atstovui.
3.3. Direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda.
3.4. Pranešimas Vaiko teisių apsaugos skyriui, policijai (už sunkų nusikaltimą, piktybinį
Mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą).

3.5. Šalinimas iš gimnazijos (nuo 16 metų, jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią
grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui).
4. Už pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties mokiniams taikomos
nuobaudos tokia tvarka:
4.1. Dalyko mokytojo/klasės vadovo pastaba mokiniui (žodžiu, el. dienyne).
4.2. Tėvų (globėjų/rūpintojų) informavimas (dalyko mokytojas/klasės vadovas), jei
mokinys praleido be priežasties 1-10 pamokų.
4.3. Mokinio pamokų lankomumo analizė su socialiniu pedagogu, jei mokinys praleido
be priežasties 11-30 pamokų.
4.4. Mokinio pamokų lankomumo analizė gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje,
dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams), klasės vadovui, jei mokinys praleido be
pateisinamos priežasties 31-50 pamokų.
4.5. Mokinio pamokų lankomumo analizė Administracijos susirinkime, dalyvaujant
mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams), klasės vadovui, Vaiko gerovės komisijos atstovui, jei
mokinys praleido be priežasties daugiau nei 50 pamokų.
4.6. Direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda.
4.7. Pranešimas Vaiko teisių apsaugos skyriui.
5.
Už šiurkštų gimnazijos darbo tvarkos taisyklių pažeidimą taikomų nuobaudų
eiliškumas gali kisti.
6.
Išimtiniais atvejais, kai mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę jo paties
ir/ar kitų bendruomenės narių saugumui, mokytojai/klasės vadovai gali taikyti šias poveikio
priemones:
6.1. Pakeisti mokinio ugdymosi vietą, skiriant atsakingą asmenį (dalyko mokytojas
privalo užpildyti reikiamą formą (2 priedas)).
6.2. Iškviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį.
6.3. Organizuoti mokinio daiktų patikrinimą, prieš tai informavus mokinio tėvus
(globėjus/rūpintojus) ir patikrinime dalyvaujant ne mažiau 2 asmenims (neskaičiuojant paties
mokinio).
6.4. Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus, vadovaujantis minimalių būtinų fizinių
veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.
7.
Už tabako gaminių ar susijusių gaminių (elektroninių cigarečių) rūkymą (vartojimą)
ir turėjimą mokiniams iki 18 m. taikomos šios priemonės:
7.1. Įvykio fiksavimas raštu (3 priedas), turimų tabako gaminių paėmimas saugojimui
iki juos pasiims mokinio tėvai (per 5 darbo dienas), mokinio tėvų informavimas apie įvykį (atsakingas
klasės vadovas), pasiūlymas prasižengusiam mokiniui dalyvauti žalingų įpročių prevencinėje
programoje.
7.2. Prasižengus antrą kartą – priemonių, nurodytų 7.1. punkte, taikymas ir mokinio
pokalbis su gimnazijos socialiniu pedagogu.
7.3. Prasižengus trečią kartą – pranešimo rašymas policijos nuovadai dėl
administracinio teisės pažeidimo (atsakingas socialinis pedagogas, bendradarbiaujant su klasės
vadovu).
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje
pasirašytinai mokinius supažindina klasės vadovas iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d.
9. Dokumentai, susiję su mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka, per mokslo
metus saugomi pas socialinį pedagogą, pasibaigus mokslo metams- mokinių asmens bylose.

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos
Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos
1 priedas
(Pažymos formos pavyzdys)
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJA
DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA
Nr.______
(Data)

Šiauliai
Stasio Šalkauskio gimnazijos ............. klasės mokinys (-ė)......................................
pamokos/ pertraukos metu ...............................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................

Mokytoja (-s)

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

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

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Pastaba. Drausmės pažeidimo pažymą perduoti klasės vadovui.
Probleminė situacija su mokiniu aptarta

.......................................
(Data)

Klasės vadovas

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

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

(Parašas)

(Vardas, pavardė)

Susipažinau:

Susipažinau:

___________________
(Mokinio parašas)

____________________________
(Tėvo (teisėto vaiko atstovo) parašas)

____________________________________
(Mokinio vardas, pavardė)

_____________________________________
(Tėvo (teisėto vaiko atstovo) vardas, pavardė)

________________

_______________

(Data)

(Data)

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos
2 priedas
(Pranešimo apie mokinio ugdymo vietos pakeitimą forma)
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJA
PRANEŠIMAS APIE MOKINIO UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMĄ

Nr.______
(Data)

Šiauliai

Mokinio vardas, pavardė, klasė ____________________________________________________
Mokytojo vardas, pavardė ________________________________________________________
Mokomasis dalykas _____________________________________________________________
Data, laikas ____________________________________________________________________

Mokinio ugdymosi vietos pakeitimo priežastis
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________________________________________________

Mokytojo taikytos poveikio priemonės
1. __________________________________________________
2. __________________________________________________
3. __________________________________________________

____________________
(Pareigos)

__________________
(Parašas)

____________________________
(Vardas, pavardė)

Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos
3 priedas
(Pranešimo apie įvykį forma)
ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJA
PRANEŠIMAS APIE ĮVYKĮ
Nr.______
(Data)

Šiauliai

Mokinio vardas, pavardė, klasė ______________________________________________________
Įvykio vieta, laikas ________________________________________________________________
Įvykio aprašymas _________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
Paimtos priemonės saugojimui: ______________________________________________________
________________________________________________________________________________
Pastabos: ________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Įvykį užfiksavo:
__________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė)

__________________________________________
(Pareigos, vardas, pavardė)

________________________
(Parašas)

________________________
(Parašas)

Esu informuotas apie galimybę dalyvauti prevencinėje programoje:
__________________________________________
_________________________
(Mokinio vardas, pavardė)

Susipažinau:
__________________________________________
(Mokinio vardas, pavardė)

__________________________________________
(Mokinio tėvų (teisėtų vaiko atstovų) vardas, pavardė)

(Parašas)

_________________________
(Parašas)

_________________________
(Parašas)

