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l. BENDROJI DALIS
1.
Širvintų r. Gelvonų vidurinės mokyklos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka
(toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, vaiko teisių
konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo tvarkos
taisyklėmis. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.
ll. MOKINIŲ SKATINIMAS
Skatinimo priemonė
Žodinis pagyrimas, padėka,
įrašas el. dienyne

Skatinimo kriterijus
Už mokymosi pasiekimus, elgesio,
mokymosi pažangą

Informacija mokyklos
laikraštyje, rajono spaudoje

Už labai gerą mokymąsi, elgesį ir
mokyklos vardo garsinimą
konkursuose, olimpiadose
Už atliktus svarbius mokyklai
darbus, trumpalaikių projektų
laimėjimus
Už labai gerą mokymąsi, elgesį, už
aktyvią veiklą, garsinant mokyklos
vardą respublikoje, užsienyje
Už labai gerą mokymąsi, elgesį
mokslo metų pabaigoje

Pagyrimas mokyklos liniuotės
metu
Viešas pavardžių skelbimas
internetinėje svetainėje
Padėka tėvams už gerą vaikų
auklėjimą mokyklos
baigiamojoje konferencijoje
Padėka mokiniui klasės stende

Padėka mokyklos stende
Organizuojama kelionė (jei yra
galimybė)
Materialinė įvairių fondų
parama.

Kelionė į užsienio valstybes
Padėka, pagyrimas, Garbės

Už labai gerą pamokų lankomumą
(nepraleista nė vienos pamokos
pusmetyje), gerą mokymąsi, puikų
pažangumą
Už pasiektus rezultatus olimpiadose
ir konkursuose
Mokiniams, kurie labai gerai mokėsi,
garsino Mokyklą, nepraleido nei
vienos pamokos
Išskirtinai gabiems mokiniams,
besistengiantiems ugdyti savo
gebėjimus, aktyviai dalyvaujantiems
dalykiniuose konkursuose
Pagal tarptautinius projektus tiems,
kurie reprezentuos Lietuvą, mokyklą
Už puikų ir gerą mokymąsi,

Kas skiria
Dalyko mokytojas,
direktorius, direktoriaus
pavaduotoja ugdymui,
socialinė ar specialioji
pedagogė
Klasės auklėtojas, renginį
organizavęs mokytojas
Renginį organizavęs
mokytojas
Administracija

Administracija

Klasės auklėtojas

Renginį organizavęs
mokytojas
Klasės auklėtojų teikimu
administracija,
Administracija

Projektų koordinatoriai
Administracija, klasių

raštas mokyklos ataskaitinėje
konferencijoje

lankomumą, kitus pasiekimus, kurie
garsino mokyklą

auklėtojų, renginių
organizatorių teikimu

Nominacijos mokyklos
ataskaitinėje konferencijoje

Už atskirus pasiekimus, kuriuos tais
mokslo metais nustatė Metodinė
taryba

Metodinė taryba

lll. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
Drausminimo priemonė
Klasės auklėtojo žodinis įspėjimas

Pastaba raštu į elektroninį dienyną

Drausmės pažeidimo lapas

Viešas direktoriaus įsakymas
Tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas

Svarstymas Vaiko gerovės komisijos
darbo grupėje ir drausmės pažeidimo
lapas

Perdavimas Nepilnamečių reikalų
inspekcijai, VTAT dėl administracinių
poveikio priemonių taikymo šeimai
Drausmės pažeidimo pažyma,
nusižengimo aprašymas perduodamas
nepilnamečių reikalų inspekcijai.
Informuojami tėvai

Drausminimo kriterijus
Nepagarbus elgesys, klasės
ar mokyklos darbo tvarkos
taisyklių pažeidimas.
Už naudojimąsi telefonais ir
ausinukais pamokų metu
(Pirmas kartas)
Neatlikti namų darbai,
aplaidumas, trukdymas
pamokoje, mokymo
priemonių neturėjimas
Pasikartojantys drausmės ir
tvarkos taisyklių pažeidimai

Kas skiria
Klasės auklėtojas, dalyko
mokytojas

Alkoholio, tabako,
elektroninių cigarečių ir
narkotinių medžiagų
turėjimas mokykloje,
teritorijoje, jų vartojimas,
atvykimas į mokyklą
apsvaigus

Socialinė pedagogė,
direktorė

Dalyko mokytojas

Dalyko mokytojas, klasės
auklėtojas,, socialinė
pedagogė
Už vidaus tvarkos taisyklių Klasės auklėtojas
pažeidimus
Praleidus be pateisinamos
Klasės auklėtojas
priežasties bent 1 pamoką,
pasikartojantys drausmės ir
mokinio taisyklių
pažeidimai
Nepagarbus, įžūlus,
Klasės auklėtojas, socialinė
žeminantis elgesys su
pedagogė
mokytojais, mokiniais,
kitais bendruomenės
nariais, necenzūrinių žodžių
vartojimas, daugiau negu 2
savaitės be pateisinamos
priežasties praleistos
pamokos.
Situacijai nepagerėjus
Direktorius

Atpirkti tokį patį vadovėlį, knygą arba
sumokėti dvigubą vadovėlio kainą
Informuojama policija
Žala atlyginama pagal Civilinio kodekso
6.275 ir 6.276 str.
Šalinimas iš mokyklos direktoriaus
įsakymu, perkeliant jį į kitą mokyklą,
prieš tai suderinus su vaikų teisių
apsaugos tarnyba, savivaldybės švietimo
skyriumi ir dalyvaujant mokinio tėvams
(globėjams, rūpintojams);

Šalinimas iš mokyklos direktoriaus
įsakymu.

Vadovėlių ir grožinės
literatūros knygos
pametimas
Pasisavinus svetimą daiktą
Tyčia sugadinus mokyklos
turtą
Mokinys (iki 16 m.),
šiurkščiai pažeidinėjantis
mokymosi sutartį,
mokyklos nuostatus, vidaus
tvarkos taisykles, mokinių
elgesio taisykles, keliantis
realią ir akivaizdžią grėsmę
mokyklos bendruomenės
narių saugumui, apsvarsčius
jo elgesį Mokytojų taryboje,
Mokyklos taryboje, gali
būti
Mokinys (nuo 16 m.),
besimokantis pagal
vidurinio ugdymo
programą, šiurkščiai
pažeidinėjantis mokymosi
sutartį, mokyklos nuostatus,
vidaus tvarkos taisykles,
mokinių elgesio taisykles,
keliantis realią ir
akivaizdžią grėsmę
mokyklos bendruomenės
narių saugumui, apsvarsčius
jo elgesį Mokytojų taryboje,
Mokyklos taryboje, gali
būti šalinamas iš mokyklos
direktoriaus įsakymu.
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