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SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ TVARKOS APRAŠAS
1. Skatinimas
Mokiniams, kurie pavyzdingai laikosi Mokinio elgesio taisyklių, labai gerai ar gerai mokosi,
aktyviai dalyvauja mokyklos veikloje ( savivaldos organizacijose, neformaliajame švietime, padeda
mokytojams, gerai budi ir kt.), mokykloje gali būti taikomos šios skatinimo priemonės:
 Pagyrimas (žodžiu/raštu);
 Padėka (žodžiu/raštu);
 Nuotraukos patalpinimu mokyklos stende ir mokyklos interneto svetainėje;
 Atminimo dovanėlės;
 Ekskursijos;
 Kitos skatinimo formos.
Moksleiviai gali būti paskatinami iškart, renginių metu, pasibaigus pusmečiui ar mokslo
metams, klasės valandėlės metu.
Skatinamo priemonė skiriama atsižvelgiant į pasiekto rezultato, laimėjimo reikšmingumą,
atliktos veiklos svarbą.
Siūlyti skatinti mokinį gali klasės auklėtojas, mokytojas, administracija, raštu pateikdami
direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodo už kokius pasiekimus ir kokią paskatinimo rūšį siūlo.
Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina
įsakymu.

2. Drausminimas.
2.1. Mokinių elgesio taisyklių pažeidimo samprata.
Mokinių elgesio taisyklių pažeidimas yra mokinio pareigų nevykdymas arba netinkamas jų
atlikimas dėl paties mokinio kaltės, taip pat darbo, saugos ir sveikatos norminių teisės aktų,
kuriais grindžiama mokyklos veikla, susijusi su mokiniu, bei mokyklos nuostatų, darbų
organizavimo ir vykdymo taisyklių, instrukcijų reikalavimų nesilaikymas.
2.2 Mokiniui, kuris pažeidžia ir/ar nesilaiko Mokinių elgesio taisyklių, gali būti taikoma:
1. Drausminimo priemonės.
2. Drausminė nuobauda raštu.
2.2.1. Mokykla remiasi nuostata, kad vaiko ugdymo, lavinimo ir auklėjimo procese
vienpusiškas formaliųjų drausminių nuobaudų, tokių kaip papeikimas, griežtas papeikimas ar
įspėjimas, taikymas, negali suformuoti tinkamo ir pageidaujamo mokinio elgesio, todėl šiame
dokumente numato ir atitinkamas priemones mokinių drausminimui, kurių tikslas yra nutraukti
netinkamą mokinio elgesį, formuoti tinkamą bei preventyviai užkirsti kelią kitoms netinkamo
elgesio apraiškoms mokykloje.
2.3 Mokinių drausminimui skirtos priemonės ir jų taikymas:
1. Korekcinis pokalbis su mokiniu, kuriame dalyvauja du suaugę mokyklos darbuotojai ir
mokinys;
2. Mokinio veiksmų stebėjimas (intensyvesnis, nei įprastai);
3. Mokinio veiklos laikinas apribojimas;
1

4. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje su drausminės
nuobaudos raštu paskyrimu arba be nuobaudos raštu, bet kitos drausminės priemonės taikymo;
5. Pastaba (žodžiu);
6. Kitos priemonės.
2.3.1 Mokinių drausminimui skirtas priemones gali taikyti mokyklos administracija,
pedagoginis mokyklos personalas, pagalbos vaikui specialistai, kiti mokyklos darbuotojai mokinio
ugdymo, lavinimo ir auklėjimo procese, pertraukų metu ar kitų veiklų metu, kurias organizuoja
mokykla.
2.4 Mokinio elgesio taisyklių pažeidimas, už kurį gali būti taikoma drausminė nuobauda
raštu, yra tada, kai vienu metu yra visos drausminės atsakomybės sąlygos: mokinio konkreti
neteisėta veika (veiksmai ar neveikimas); jos žalingos pasekmės; priežastinis ryšys tarp to mokinio
neteisėtos veikos ir jos žalingų pasekmių; mokinio kaltė.
2.4.1. Drausminių nuobaudų raštu parinkimas.
Drausminė atsakomybė kiekvieno mokinio atžvilgiu turi būti taikoma individualiai, turint tikslą ne
tik nubausti pažeidėją, bet ir daryti įtaką jo ir kitų mokinių elgesiui, siekiant sustiprinti nuobaudos
auklėjamąją ir prevencinę reikšmę. Drausminė nuobauda raštu turi būti parenkama teisingai, kad ji
atitiktų nusižengimo pobūdį. Todėl skiriant drausminę nuobaudą raštu turi būti atsižvelgta į: 1)
padaryto nusižengimo sunkumą, jo pasekmes; 2) mokinio kaltę; 3) aplinkybes, kuriomis pažeidimas
buvo padarytas, 4) tai, kaip mokinys laikėsi Mokinių elgesio taisyklių anksčiau. Nuobauda turi būti
parinkta įvertinus visus šiuos kriterijus, todėl nėra būtina laikytis nuobaudų skyrimo eiliškumo
pagal jų griežtumą.
2.4.2. Terminai skirti drausmines nuobaudas raštu ir jų galiojimas.
Drausminė nuobauda raštu gali būti skiriama tuoj pat, paaiškėjus Mokinių elgesio taisyklių
pažeidimui, bet ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo tos dienos, kai pažeidimas paaiškėjo.
Drausminė nuobauda raštu galioja vieną pusmetį nuo jos skyrimo.
2.4.3. Drausminių nuobaudų raštu rūšys ir jų skyrimas.
1. Pastaba (raštu);
2. Papeikimas (raštu);
3. Griežtas papeikimas (raštu);
Įspėjimas (raštu) (Įspėjimas mokiniui gali būti reiškiamas tik ypatingais atvejais, kuomet mokinys
ilgą laiką ir/arba didele apimtimi nesilaiko Mokinių elgesio taisyklių ir/arba mokinio elgesys kelia
pavojų kitų mokyklos bendruomenės narių saugumui, ar buvo sutrikdyta mokyklos bendruomenės
nario (-ių) sveikata bei kitaip jam(jiems) pakenkta. Mokinys, gavęs du įspėjimus, gali būti
šalinamas iš mokyklos pagal LR Švietimo įstatyme numatytą galimybę mokyklai priimti tokį
sprendimą (straipsnis Nr.29, 10 ir 11 punktai - punktas 10. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių
negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės,
specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais
(globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam
mokytis kitoje mokykloje. Punktas 11. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas)
nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.).
2.4.4. Drausminę nuobaudą raštu įsakymu skiria mokyklos direktorius. Dėl drausminės
nuobaudos raštu skyrimo gali pasisakyti/teikti siūlymus direktoriui Vaiko gerovės komisija ir kiti
mokyklos darbuotojai.
2.4.5. Mokykla remiasi nuostata, kad už kiekvieną mokinio padarytą Mokinių elgesio
taisyklių pažeidimą galima skirti tik vieną drausminę nuobaudą raštu. Tačiau kitų drausminių
priemonių taikymas mokiniui nėra kliūtis jį dar patraukti drausminėn atsakomybėn, t. y. mokiniui,
kuriam už tam tikrus kaltus veiksmus arba neveikimą yra taikomas, pavyzdžiui, korekcinis
pokalbis, mokinio veiksmų stebėjimas, pastaba žodžiu ar tam tikros mokinio veiklos laikinas
apribojimas, už tas pačias netinkamas veikas, esant drausminės atsakomybės pagrindui, gali būti
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dar skiriama ir drausminė nuobauda raštu. Be to, skyrus drausminę nuobaudą raštu, mokinys gali
netekti skatinimo priemonių, jis gali būti įpareigotas atlyginti mokyklai ar nukentėjusiam asmeniui
padarytą turtinę žalą ir visa tai negali būti traktuojama kaip dvigubos drausminės nuobaudos
taikymas.

3. Baigiamosios nuostatos.
3.1. Esant būtinybei, paliekama teisė mokyklos administracijai šias taisykles papildyti ar
keisti.
3.2. Mokinių elgesio taisyklės tvirtinamos direktoriaus įsakymu, pritarus Mokyklos tarybai.
3.3. Mokinių elgesio taisyklių laikymosi sutarties nuostata ir švietimo santykiai prasideda
nuo mokinio pirmos mokymosi dienos, prieš tai mokinio tėvams ar teisėtiems jų atstovams
pasirašius mokymo sutartį su mokykla ir baigiasi pasibaigus šiai sutarčiai.
3.4. Mokinių elgesio taisyklės skelbiamos viešai mokyklos interneto svetainėje ir
mokykloje informaciniame stende.
__________________________________________________
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