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KAUNO R. PILIUONOS GIMNAZIJA 

 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. 

SKATINIMO, DRAUSMINIMO MOKINIAMS SISTEMA 
 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno r. Piliuonos vidurinės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) 
 

reglamentuoja: 
 

•   mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu; 
 

•   mokinių pažeidžiančių Taisykles. Atsakomybę ir skatinimą; 
 

• nustato mokinių, jų tėvų (globėjų), klasės auklėtojo, soc. pedagogo, psichologo, dalykų 

mokytojų, kitų gimnazijos darbuotojų bei administracijos bendradarbiavimo galimybes 

skatinant ir drausminat mokinius. 

2. Šios Taisyklės sudarytos remiantis 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“, Piliuonos gimnazijos nuostatais. 

3.  Taisyklės  nuostatos  taikomos  tiek,  kiek  šių  teisinių  santykių  nereglamentuoja  Lietuvos 
 

Respublikos įstatymai arba kiti teisės aktai. 
 

4. Kiekvienas mokinys privalo žinoti šias Taisykles ir laikytis jų. 
 

5. Taisykles įsakymu tvirtina gimnazijos direktorius suderinęs su gimnazijos 
taryba. 

 
 
 

II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 
 

6. Tikslas: Efektyvi, saugi ir darniai funkcionuojanti gimnazija, kurioje visi bendruomenės 

nariai jaučiasi pilnaverčiai ir siekia gerų mokymosi rezultatų. 

7. Uždaviniai: 
 

•   Sukurti sistemą, kuri padėtų kurti palankų ir saugų emocinį klimatą gimnazijoje. 
 

• Skatinti  mokinių  vidinį  poreikį  tobulėti  ir  ugdytis  vertybines  nuostatas,  aktyvumą  ir 

visuomeniškumą. 

•   Didinti mokinių atsakomybę už save, bei draugų mokymąsi ir elgesį. 
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8.Mokiniai turi teisę: 

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

8.1. Gauti kokybišką, valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą ir ugdymą; 
 

8.2. Pasirinkti formaliojo švietimo programas, dalykų modulius, bei pasirenkamųjų dalykų 

programas; 

8.3. Dalyvauti popamokinėje, bei neformaliojo ugdymo veikloje; 
 

8.4. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, 

sveikatos priežiūros gimnazijoje pagalbą; 

8.5. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 
 

8.6. Mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvius ir darbo vietą. 

8.7. Reikalauti, kad viešai nebūtų skelbiamas Mokinio pažymys, o jo elgesys nebūtų viešai 

komentuojamas; 

8.8. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 
 

8.9. Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, sporto sale, mokomaisiais 

kabinetais, kompiuteriais ir kita įranga ar priemonėmis; 

8.10. Leisti sienlaikraščius, organizuoti gimnazijos šventes; 
 

8.11. Gauti informaciją apie save, dalyvauti svarstant jo elgesį; 
 

8.12. Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises. 
 
 
 
9. Mokiniai privalo: 

 

9.1.  Laikytis  Švietimo įstatymu, gimnazijos nuostatais, mokymo sutartimi, šiomis  Taisyklėmis, 

Gimnazijos vidaus tvarkos taikylėmis ir kitais gimnazijos vidiniais dokumentais nustatytų pareigų, 

vykdyti gimnazijos administracijos, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus; 

9.2. Gerbti gimnazijos vadovus, jų  įgaliotus asmenis, mokytojus, kitus mokinius bei 

gimnazijos bendruomenės narius; 

9.3. Stropiai ir sąžiningai mokytis, lavinti savo gabumus, lankyti pamokas, klasės valandėles; 
 

9.4. Visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais; saugoti 

gimnazijos garbę. Nežeminti gimnazijos mokinių, neištyčioti iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų 

dalykų; 

9.5. Tausoti gimnazijos  patalpas, inventorių, mokymo priemones, atlyginti netinkamu elgesiu 

gimnazijai padarytą turtinę žalą; 

9.6. Be priežasties nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų, praleidę pamokas atnešti klasės 

auklėtojui tėvų (globėjų) raštelį arba gydytojų pažymą. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali 

rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 dienas, turi būti gydymo įstaigos pažyma; 

9.7. Kalbėti taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių; 
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9.8. Pamokų, pertraukų, renginių metu elgtis taip, kad nekiltų pavojus jų pačių ir kitų sveikatai ir 

gyvybei; 

9.9. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros; 
 

9.10. Palaikyti švarą gimnazijoje ir jos 
teritorijoje; 

 

9.11. Į pamokas ateiti su gimnazijos  uniforma, arba tvarkingais drabužiais; kūno kultūros 

pamokose dalyvauti su sportine apranga ir avalyne; 

9.12. Laikytis saugos taisyklių: neliesti apšvietimo lempų, priešgaisrinės saugos priemonių, elektros 

rozečių, elektros skydų, negadinti santechninių įrengimų; 

9.13. Nebėgioti koridoriais, laiptais, sukeliant pavojų sau ir kitiems; 
 

9.14. Prieš kiekvieną mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 dienos pateikti 

klasės auklėtojui medicininę pažymą apie sveikatos būklę; 

9.15.  Mokinys,  išvykdamas  iš  gimnazijos ,  privalo  atsiskaityti  su  biblioteka,  valgykla,  

dalykų mokytojais; 

 
 
10. Pamokų metu mokiniai privalo: 

 

10.1 Būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus; 
 

10.2. Turėti reikalingas pamokai priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų 

darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui; 

10.3. Savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir kitiems mokiniams; 
 

10.4. Būti atsakingu už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą; 
 

10.5.  Įėjus  į  klasę  mokytojui, o  pamokos metu  –  gimnazijos  vadovui  ar  svečiui, 

pasisveikinti atsistojant; 

10.6. Pamoką baigti, kai apie tai pasako mokytojas; 
 

10.7. Po pirmojo skambučio eiti į klasę ir ruoštis pamokai. 
 
 
 
11. Mokiniams draudžiama: 

 

11.1. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, ausinukais ir pan. telefonų garsinis 

signalas turi būti išjungtas; 

11.2. Atsinešti į gimnaziją daiktus nesusijusius su veikla pamokose, ar keliančius pavojų sveikatai ar 

gyvybei; 

11.3. Be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos; 
 

11.4. Vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, keiktis, smurtauti 

(prasivardžiuoti, erzinti, spardytis, kumščiuoti, apkalbėti, užrašinėti bjaurius ir piktus žodžius apie 

kitą asmenį, ignoruoti, gadinti kito asmens daiktus ir pan.), reketuoti (daiktų ar pinigų reikalavimas 

bei atėmimas); 
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11.5 Filmuoti, fotografuoti, naudoti diktofoną gimnazijoje ir jos teritorijoje be administracijos 

ar klasės auklėtojo leidimo; 

11.6. Be mokytojo leidimo į kompiuterius įdiegti arba panaikinti bet kokias programas; 
 

11.7. Gadinti ar pasisavinti gimnazijos  turtą; 
 

11.8. Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius gimnazijoje, į gimnazijos  renginius bei 

gimnazijos  patalpas be klasės auklėtojo ar gimnazijos  administracijos leidimo. 

 
 

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS 
 

Skatinimo priemonė Už ką skatinama Kas skiria: 
• Žodinė padėka Už labai gerą elgesį; Bet kuris gimnazijos  

darbuotojas; 
• Žodinis pagyrimas 
• Įrašas el.dienyne 

Už mokymosi pasiekimus; Mokytojas; 

• Padėka Už labai gerą elgesį; Klasė auklėtojas; 
Direktorius; 

• Padėka Už mokslo, elgesio, kitos veiklos 
pažangą; 

Klasės auklėtojas; 

• Padėka Už gerą pamokų lankomumą 
(praleista iki 10 pamokų per metus); 

Klasės auklėtojas; 

• Padėka Už gerą pamokų lankomumą 
(nepraleista nei viena pamokas per 
pusmetį); 

Direktorius; 

• Padėkos raštas Už dalyvavimą konkursuose, 
olimpiadose, varžybose (rajone, 
respublikoje, tarptautinėse); 

Direktorius; 

• Padėkos raštas Už prizines vietas konkursuose, 
olimpiadose, varžybose (rajone, 
respublikoje, tarptautinėse); 

Direktorius; 

• Padėka gimnazijos  
internetinėje svetainėje 

Už labai gerą mokymąsi ir elgesį po I ir II 
pusmečių; 

Klasės auklėtojas; 
Pavaduotojas ugdymui; 

• Padėkos skelbimas 
viešoje erdvėje 
(gimnazijos  
televizoriuje) 

Už labai gerą mokymąsi, elgesį ar 
dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, 
varžybos ir pan. 

Klasės auklėtojas; 
Dalyko mokytojas; 
Pavaduotojas ugdymui; 

• Padėka tėvams Už labai gerą vaiko mokymąsi ir elgesį; Direktorius; 
• Padėkos laiškas tėvams Už labai gerą vaiko mokymąsi ir elgesį 

I, II mokslo metų pusmečių pabaigoje; 
Administracija; 
Klasės auklėtojas; 

• Diplomas (esant 
galimybei – prizai) 

Už prizines vietas konkursuose, 
olimpiadose, varžybose (gimnazijoje); 

Direktorius; 

• Šauniausios klasės 
titulas (kai rengiamas 
toks konkursas) 

Už mokymosi pasiekimus, elgesį, 
lankomumą, visuomeninę veiklą; 

Konkurso komisija; 
Direktorius; 

• Metų mokinio 
nominacija; (kai 
rengiamas toks 
konkursas) 

Už mokymosi pasiekimus, elgesį, 
lankomumą, visuomeninę veiklą; 

Konkurso komisija; 
Direktorius; 

• Organizuojama kelionė 
(jei yra galimybė) 

Maksimaliam galimam mokinių skaičiui, 
kurie labai gerai mokėsi, garsino 
gimnaziją; 

Klasės auklėtojas; 
Direktorius; 
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Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Žodinis įspėjimas 1 netinkamo elgesio faktas Bet kuris 

gimnazijos  
darbuotojas; 

• Drausmės pažeidimo pažyma Pasikartojantis netinkamo elgesio 
faktas 

Bet kuris 
gimnazijos  
darbuotojas; 

• Padarytų nusižengimų aprašymai 
Pranešimu perduodami Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kauno rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 

3 drausmės pažeidimo pažymos Direktorius; 

 

• Ugdymo proceso 
koregavimas birželio 
mėnesį; 

Labai gerai ir gerai besimokantiems 
moksleiviams, su tėvų sutikimu, 
leidžiama mokytis namuose, neinant į 
pamokas paskutinę mokslo metų savaitę. 

Klasės auklėtojas; 
Direktorius; 

 
 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
 

Nuobaudų seka ir sistema už pamokų nelankymą ir vėlavimą į pamokas: 
 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Pastaba raštu į elektroninį dienyną; 3 pavėlavimai į pamoką; Dalyko mokytojas; 

Klasės auklėtojas; 
• Tėvų (globėjų) informavimas telefonu Pabėgimas bent iš vienos 

pamokos, arba/ir praleidus be 
pateisinamos priežasties 5 
pamokas; 

Klasės auklėtojas; 

• Moksleivio lankymas namuose Situacijai negerėjant; Pagalbos vaikui 
specialistai; Klasės 
auklėtojas; 

• Svarstymas VGK (dalyvaujant 
mokiniui ir jo tėvams) 

Pabėgus iš pamokos 3 kartus, 
arba/ir praleidus be pateisinamos 
priežasties 20 pamokų; 

Klasės auklėtojas; 

• Svarstymas direkciniame susirinkime 
(dalyvaujant administracijai, pagalbos 
vaikui specialistams, mokiniui ir jo 
tėvams); 

• Gali būti skiriama nuobauda: 
direktoriaus papeikimas įrašant į 
asmens bylą) 

Situacijai blogėjant; Direktorius; 

• Įrašymas į Nesimokančių vaikų ir 
gimnazijos  nelankančių mokinių 
informacinę sistemą (NEMIS) 

Per mėnesį be pateisinamos 
priežasties praleidus daugiau kaip 
pusę pamokų; 

Klasės auklėtojas; 
Pavaduotojas 
ugdymui; 

• Perdavimas Nepilnamečių reikalų 
inspekcijai, VTAT dėl administracinių 
poveikio priemonių šeimai ir/ar 
mokiniui taikymo. 

Situacijai nepagerėjus Direktorius; 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už necenzūrinių žodžių vartojimą, nepagarbų, įžūlų, žeminantį 

elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos  bendruomenės nariais (grubūs viešosios 

tvarkos pažeidimai, bei chuliganiško elgesio apraiškos): 
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skyriaus prevencijos poskyrio 
Garliavos policijos nuovados 
viršininkui dėl administracinio 
poveikio priemonių taikymo ATPK 
174, 175, 181, 1811 str. 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už sistemingus Mokinio taisyklių pažeidimus, netinamą elgesį 

pamokų ir pertraukų metu (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje, 

savavališkas išėjimas iš pamokos ir pan.): 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Žodinis įspėjimas 1 netinkamo elgesio faktas; Bet kuris 

gimnazijos  
darbuotojas; 

• Rašytinis savo elgesio paaiškinimas 
(su įpareigojimu parodyti tėvams 
pasirašytinai) 

Pasikartojantis netinkamo elgesio 
faktas; 

Klasės auklėtojas; 
Dalyko mokytojas; 
Pavaduotojas 
ugdymui; 

• Svarstymas VGK dalyvaujant 
(dalyvaujant mokiniui ir jo tėvams) 

Surinkus 3 drausmės pažymas 
arba parašius 3 savo elgesio 
paaiškinimus; 

Pavaduotojas 
ugdymui; 
Klasės auklėtojas; 

• Moksleivio lankymas namuose Situacijai negerėjant; Pagalbos vaikui 
specialistai; Klasės 
auklėtojas; 

• Pakartotinis svarstymas VGK 
dalyvaujant (dalyvaujant mokiniui ir jo 
tėvams) 

Situacijai negerėjant; Pavaduotojas 
ugdymui; 
Klasės auklėtojas; 

• Svarstymas direkciniame susirinkime 
(dalyvaujant administracijai, pagalbos 
vaikui specialistams, mokiniui ir jo 
tėvams); 

• Gali būti skiriama nuobauda: 
direktoriaus papeikimas įrašant į 
asmens bylą) 

Situacijai blogėjant; Direktorius; 

• Svarstymas Mokytojų tarybos 
posėdyje dalyvaujant (dalyvaujant 
mokiniui ir jo tėvams) 

Situacijai negerėjant; Direktorius; 

• Padarytų nusižengimų aprašymai 
Pranešimu perduodami Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kauno rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus prevencijos poskyrio 
Garliavos policijos nuovados 
viršininkui dėl administracinio 
poveikio priemonių taikymo ATPK 
174, 175, 181, 1811 str. 

Situacijai negerėjant; Direktorius; 
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Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Už rūkymą gimnazijos  patalpose, 

gimnazijos  teritorijoje ir prieigose 
– įspėjimas žodžiu, klasės vadovas 
informuoja tėvus; 

Rūkymo fakto nustatymas; Bet kuris 
gimnazijos  
darbuotojas; 

• Drausmės pažeidimo pažyma; Rūkymo fakto nustatymas; Bet kuris 
gimnazijos  
darbuotojas; 

• Rašytinis savo elgesio paaiškinimas 
(su įpareigojimu parodyti tėvams 
pasirašytinai); 

Pasikartojus rūkymo faktui; Klasės auklėtojas; 
Dalyko mokytojas; 
Pavaduotojas 
ugdymui; 

• Padarytų nusižengimų aprašymai 
Pranešimu perduodami Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kauno rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus prevencijos poskyrio 
Garliavos policijos nuovados 
viršininkui dėl administracinio 
poveikio priemonių taikymo. 

Surinkus 3 drausmės pažymas / 
parašius paaiškinimus; 

Direktorius; 

• Pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo 
alkoholio ar narkotinių medžiagų – 
rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 
informuojamas klasės vadovas, 
socialinis pedagogas, kviečiami į 
gimnaziją tėvai. Tėvams atsisakius 
atvykti, kviečiama policija; 

Kilus įtarimui dėl alkoholio ir 
narkotinių medžiagų vartojimo; 

Klasės auklėtojas; 
Dalyko mokytojas; 
Pavaduotojas 
ugdymui; 

• Antrą kartą pastebėjus mokinį 
apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių 
medžiagų – rašoma Drausmės 
pažeidimo pažyma, informuojamas 
klasės vadovas, socialinis pedagogas, 

Kilus įtarimui dėl alkoholio ir 
narkotinių medžiagų vartojimo; 

Klasės auklėtojas; 
Dalyko mokytojas; 
Pavaduotojas 
ugdymui; 
Direktorius; 

 

Nuobaudų seka ir sistema už naudojimąsi telefonu ir kitais pašaliniais daiktais pamokos 
 

metu: 
 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Žodinis įspėjimas, bei nurodymas 

pasidėti pašalinius daiktus; 
1 pašaliniais daiktais naudojimosi 
faktas; 

Dalyko mokytojas; 

• Pašalinio daikto paėmimas ir 
patalpinimas gimnazijos  seife. 
Pašalinio daikto grąžinimas tik tėvams 
(globėjams); 

Nepasidėjus ir toliau naudojantis 
pašaliniais daiktais pamokos 
metu; 

Dalyko mokytojas; 

• Drausmės pažeidimo pažyma Už nurodymo pasidėti pašalinius 
daiktus nevykdymą; 

Dalyko mokytojas; 

• Svarstymas VGK dalyvaujant 
(dalyvaujant mokiniui ir jo tėvams) 

Surinkus 3 drausmės pažymas; Pavaduotojas 
ugdymui; 
Klasės auklėtojas; 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą 

gimnazijoje, jos teritorijoje ir jos prieigose: 
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kviečiami į gimnaziją tėvai. Tėvams 
atsisakius atvykti, kviečiama policija. 

• Mokinys svarstomas direkciniame 
susirinkime; 

• Padarytų nusižengimų aprašymai 
Pranešimu perduodami Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos 
komisariato Kauno rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos 
skyriaus prevencijos poskyrio 
Garliavos policijos nuovados 
viršininkui dėl administracinio 
poveikio priemonių taikymo. 

 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą: 
 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojamas socialinis pedagogas; 
tėvai (globėjai) 

Įvykus konfliktui; Klasės auklėtojas; 

• Pasikartojus smurtinei situacijai, 
mokinys svarstomas direkciniame 
susirinkime; 

• Gali būti skiriama nuobauda: 
direktoriaus papeikimas įrašant į 
asmens bylą); 

Pasikartojus smurtinio elgesio 
situacijai; 

Klasės auklėtojas; 
Pavaduotojas 
ugdymui; 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už tyčinį gimnazijos  turto sugadinimą: 
 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojamas pavaduotojas ūkio 
reikalams; mokinio tėvai (globėjai); 

Įvykus turto sugadinimo faktui; Klasės auklėtojas; 

• Padaryta gimnazijai žala 
atlyginama pagal Civilinio kodekso 

 Direktorius; 

• Rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 
informuojamas pavaduotojas ūkio 
reikalams; mokinio tėvai (globėjai); 

Pasikartojus turto sugadinimo 
faktui; 

Klasės auklėtojas; 
Pavaduotojas ūkio 
reikalams; 

• Padaryta gimnazijai žala 
atlyginama pagal Civilinio kodekso 
6.276 str. 

 Direktorius; 

• Mokinys svarstomas direkciniame 
susirinkime; 

• Gali būti skiriama nuobauda: 
direktoriaus papeikimas įrašant į 
asmens bylą); 

 Direktorius; 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už svetimų daiktų pasisavinimą: 
 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami mokinio tėvai (globėjai); 
(policija); 

Įvykus svetimų daiktų 
pasisavinimo faktui; 

Klasės auklėtojas; 
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• Rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 
informuojami mokinio tėvai (globėjai); 
policija; 

• Mokinys svarstomas direkciniame 
susirinkime; 

• Gali būti skiriama nuobauda: 
direktoriaus papeikimas įrašant į 
asmens bylą); 

Pasikartojus svetimų daiktų 
pasisavinimo faktui; 

Direktorius; 
Klasės auklėtojas; 

 

 
 

Nuobaudų seka ir sistema už kitus gimnazijos  vidaus tvarkos taisyklių, mokymosi 

sutarties pažeidimus: 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria: 
• Žodinis įspėjimas; Už Taisyklių nesilaikymą; Mokytojas; klasės 

auklėtojas; 
• Rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami mokinio tėvai (globėjai); 
Už pakartotiną Taisyklių 
nesilaikymą; 

Mokytojas; klasės 
auklėtojas; 

• Surinkus 3 drausmės pažymas – 
kviečiami tėvai (globėjai); 
informuojama social. pedagogė, 
mokinys svarstomas VGK; 

Už sistemingą Taisyklių 
nesilaikymą; 

Mokytojas; klasės 
auklėtojas; 
Socialinis 
pedagogas; 
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Priedas Nr. 1 
 

PILIUONOS VIDURINĖ 

GIMNAZIJA DRAUSMĖS 

PAŽEIDIMO PAŽYMA 

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

(data) 

Mokinys: ..........................................................................................................  Klasė: ........................ 
 

Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos metu: 
 

(reikiamą pabraukti) 
 

•   Neturėjo reikalingų mokymosi priemonių; 
•   Triukšmavo; 
•   Nedalyvavo ugdomojoje veikloje; 
•   Nereagavo į mokytojo pastabas; 
•   Nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, kitais gimnazijos  bendruomenės nariais; 
•   Savavališkai išėjo iš klasės pamokos metu; 
•   Naudojosi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais; 
•   Mušėsi, dalyvavo/organizavo muštynes; 
•   Vėlavo į pamoką; 
•   Praleidinėjo pamokas be pateisinančios priežasties; 
•   Vartojo necenzūrinius žodžius; 
•   Gadino mokymo priemones, gimnazijos  turtą/inventorių; 
•   Pasisavino svetimą daiktą; 
•   Nevykdė budėtojų nurodymų; 
•   Pastebėtas rūkantis gimnazijoje (gimnazijos  teritorijoje ar jos prieigose); 
•   Pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų (gimnazijos  teritorijoje ar jos prieigose); 

•    Kita (įrašyti) .............................................................................................................................. 
 

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

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

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

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

(mokytojo parašas)                                                       (mokytojo vardas, pavardė) 

 
 
Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas: 

 

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

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

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

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

(mokinio parašas)                                                       (mokinio vardas, pavardė) 

 
 

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

(social.ped. parašas)                                                       (vardas, pavardė) 

Susipažinau: 
 

Tėvai (globėjai, rūpintojai): .........................          .................................................................... 

(parašas)                          (vardas, pavardė) 
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POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 

MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 

 
 

VI. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 
 

1.  Poveikio  priemonių  taikymo  netinkamai  besielgiantiems  mokiniams  tvarkos  aprašas 
 

(toliau – Tvarkos aprašas) skirtas Kauno rajono Piliuonos vidurinei gimnazijai. 
 

2. Tvarkos aprašu siekiama padėti gimnazijos  darbuotojams veiksmingai reaguoti į 

kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti gimnazijos  

bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą. 

3. Tvarkos aprašas nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems 

mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo Piliuonos vidurinėje gimnazijoje sąlygas. 

4. Tvarkos apraše vartojamos sąvokos: 
 

Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos 

apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais: pirotechnikos priemonės,psichiką veikiančios priemonės 

(tabakas, alkoholis, narkotinės medžiagos),šaltieji ir šaunamieji ginklai,žiebtuvėliai, 

degtukai,lazeriniai prožektoriai,„Moment“ klijai,rėžtukai,dujų balionėliai,aerozoliniai purškikliai. 

Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų 

asmenų   gyvybei,   sveikatai,   psichologiniam   ar   fiziniam   saugumui   arba   turtui,   taip   pat 

pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų 

garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys. 

Poveikio   priemonė–gimnazijos  darbuotojo   veiksmai,   kuriais   siekiama   nutraukti   ar 

sustabdyti  netinkamą  mokinio  elgesį  bei  atkurti  psichologiškai ir  fiziškai  saugią  ir  savitarpio 

pagarba grįstą ugdymosi aplinką. 

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su  fiziniu kontaktu susiję gimnazijos darbuotojo veiksmai 

mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų 

jo  paties  ir  (ar)  kitų  asmenų  gyvybei,  sveikatai,  psichologiniam  ar  fiziniam  saugumui  arba 

turtui,arba užkirsti jam kelią. 

Ugdymosi vietos  pakeitimas –  laikinas  mokinio atskyrimas nuo  kitų  mokinių, tęsiant 

mokinio ugdymąsi kitoje gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą. 

 
 
 
 
 
 
 
 

VII. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS 
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5. Gimnazijos  darbuotojas, esant Tvarkos apraše nustatytoms sąlygoms ir siekdamas 

užtikrinti gimnazijos  bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio 

priemones ar imtis šių veiksmų: 

5.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 
 

5.2. iškviesti Gimnazijos  vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 
 

5.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 
 

5.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 
 

5.5. Taikant Tvarkos apraše numatytas poveikio priemones privaluatsižvelgti į  mokinio 

specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio 

priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes. 

6. Poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai gimnazija yra išnaudojusi visas kitas 

galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti individualūs pokalbiai 

su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos priemonės) ir jos nedavė 

laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų 

pavojų jo patiesir (ar)kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio 

padarytus gimnazijos  tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų 

pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

7. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas 

gimnazijos  vadovas ar jo įgaliotas asmuo,mokiniotėvai(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš 

jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos 

įstaiga. 

8. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir gimnazijos  darbuotojo veiksmus mokinio 

atžvilgiu privalufiksuoti raštu ,,Poveikio priemonių taikymo“ žurnale. 

9.  Gimnazijos   darbuotojas,  įtaręs,  kad  mokinys  gimnazijoje  ar  jos  teritorijoje  vartoja 

narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, 

turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas 

nustatymo organizavimo aprašu ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos. 

 
 

VIII. UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS 
 
 
 

10.  Ugdymosi  vietos  pakeitimas  gali  būti  taikomas  mokytojo  sprendimu,  kai  mokinio 

elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu. 

11. Mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis erdvėje, matomoje dėstančiam mokytojui. 
 

12. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio 

mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama 
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gimnazijos   vadovo  ar  jo  įgalioto  asmens  sprendimu,  atsižvelgus  į  gimnazijos   vadovo  

paskirto 
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darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto 

rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

 
 

IX. GIMNAZIJOS  VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS 
IŠKVIETIMAS 

 
 
 

13.  Gimnazijos  darbuotojas gali  išsikviesti gimnazijos  vadovą, socialinį pedagogą, 

klasės auklėtoją, kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį. 

14. Gimnazijos  vadovas, socialinis pedagogas, klasės auklėtojas   tarpininkauja sprendžiant 

mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes 

mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) 

spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(- 

iams). 

 
 

X. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS 
 
 
 

15. Jeigu gimnazijos  darbuotojuikyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų 

daiktų,  jis  nedelsdamas apie  tai  informuoja gimnazijos  vadovą, socialinį pedagogą arba  

klasės auklėtoją. 

16. Gimnazijos  vadovas, socialinis pedagogas, klasės auklėtojas turi teisę prašyti mokinio 

parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) 

jam nedalyvaujant. 

17. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu dalyvauja 

mažiausiai du gimnazijos  darbuotojai, vienas iš jų – socialinė pedagogė ir klasės auklėtojas arba 

gimnazijos    vadovas.Paaiškėjus,   kad   mokinys   turi   draudžiamų   daiktų,   apie   tai   nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė 

policijos įstaiga. 

18. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo 

nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami 

atvykti į gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant 

būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos 

įstaiga. 

19. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti 

prižiūrimas gimnazijos  vadovo, socialinio pedagogo ar klasės auklėtojo. 
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XI. PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI 
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20. Gimnazijos  darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik 

tais atvejais, kai siekiama: 

20.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 
 

20.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, gimnazijos  

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

20.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui; 

20.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

gimnazijos  darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

20.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo 

galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

20.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką argimnazijos  renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, 

klasės, salės, valgyklos ar  pan.).Pamokos metu iš  klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo 

paskirtas užduotis erdvėje, matomoje dėstančiam mokytojui, arba jam teikiama reikiama švietimo 

pagalba. Gimnazijos  renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas už renginį atsakingo 

darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada 

tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš 

jų,išskyrus atvejus, kai  dėl  objektyvių priežasčių jie  pasiimti mokinio negali  arba organizuoti 

mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga. 

21. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam 

atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui 

(pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus 

už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali 

būti  naudojamas  tik  ekstremaliose  situacijose  (pavyzdžiui,  kai  siekiama  nutraukti  mokinių 

muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama 

nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.). 

22. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:   mokinį(-ius) 

laikant už  rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; mokinį vedant už  rankos;   guodžiant 

mokinį; pasveikinant mokinį; padedant neįgaliam mokiniui; mokant mokinį groti  instrumentu, 

šokti; rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, 

piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones; teikiant pirmąją pagalbą. 

23.  Fiziniai  veiksmai  laikomi  nepagrįstais,  draudžiamais  ir  traktuojami  kaip  smurtas 

mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie naudojami kaip bausmė, norint pademonstruoti savo 

viršenybę, siekiant sukelti vaikui skausmą, naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga. 
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24. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 
 

25.   Gimnazijos    darbuotojas,   taikydamas   pagrįstus   fizinius   veiksmus,   visada   

privalo vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam 

laikotarpiui principu. 

 
 

XII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
 
 

26. Gimnazijos  poveikio priemonių taikymo tvarka numatyta gimnazijos  darbo tvarkos 

taisyklėse, mokymo sutartyje. 

27. Su Tvarkos aprašu supažindinami mokiniai ir jų tėvai(globėjai, rūpintojai). 
 

28. Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo nagrinėja Vaiko gerovės 

komisija. 

29. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus gimnazija informuoja kompetentingas 

valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas. 


