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KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I.BENDROJI DALIS 

1. Kauno r. Raudondvario gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašas (toliau- 

Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos taisyklėmis. Tvarka 

nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

2. Mokiniai gali būti skatinami už: 

2.1. labai gerą mokymąsi, mokymosi pažangą; 

2.2. pavyzdingą elgesį; 

2.3. labai gerą pamokų lankymą; 

2.4. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose; 

2.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos savivaldos veikloje; 

2.6. gimnazijos garsinimą savivaldybės, respublikos mastu; 

2.7. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje. 

 

3. Mokinių skatinimo priemonės: 

3.1. žodinė padėka; 

3.2. mokytojo, klasės vadovo, direktoriaus pavaduotojo ugdymui padėka raštu; 

3.3. gimnazijos direktoriaus padėka raštu; 

3.4. gimnazijos direktoriaus, klasės auklėtojo padėka tėvams už gerą vaikų auklėjimą; 

3.5. viešas pavardžių skelbimas mokyklos internetinėje svetainėje, socialiniame tinkle, 

informaciniame stende; 

3.6. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, lankantiems pamokas, pasižymėjusiems 

iniciatyvumu, aktyvia veikla gimnazijos labui olimpiadose, konkursuose, varžybose, kituose 

renginiuose mokiniams, aktyviausiems mokinių tarybos nariams  organizuojamos išvykos, projektai. 

3.7. Mokiniui, nepraleidusiam per pusmetį nei vienos pamokos direktoriaus įsakymu reiškiama 

padėka. 

4. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, per pamoką, klasės valandėlę, renginį, pasibaigus 

pusmečiui, mokslo metams. 

5. Padėką už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius įformina 

įsakymu. 

 

 

 



 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už: 

6.1. mokymosi priemonių neturėjimą, išsiaiškinus jų neturėjimo priežastį. 

6.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, savavališką 

išėjimą iš kabineto ir kt. ) per pamokas; 

6.3. naudojimąsi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais per 

pamokas bei organizuotas veiklas; 

6.4. nuolatinį vėlavimą į pamokas; 

6.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties; 

6.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

mokiniais, kitais gimnazijos bendruomenės nariais; 

6.7. necenzūrinių žodžių vartojimą; 

6.8. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą; 

6.9. alkoholio, tabako, cigarečių, elektroninių cigarečių ar narkotinių medžiagų, svaigiųjų ir 

toksinių medžiagų, energinių gėrimų  vartojimą ir platinimą gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje ir jos 

prieigose, bei gimnazijos organizuotose veiklose; 

6.10. tyčinį gimnazijos turto sugadinimą; 

6.11. svetimų daiktų pasisavinimą; 

6.12. kitus gimnazijos darbo ir vidaus tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus. 

7. Mokinių drausminimo priemonės: 

7.1.Mokymosi priemonių neturėjimas (išsiaiškinus jų neturėjimo priežastis); 

- neatsinešus reikiamų mokymo priemonių- žodinis mokytojo įspėjimas; 

- pasikartojus- pastaba elektroniniame dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) 

7.2. Netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje, 

savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) per pamokas bei organizuotas veiklas: 

- pastebėjus- žodinis mokytojo įspėjimas; 

- pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje- rašoma pastaba elektroniniame dienyne, 

informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

- netinkamam elgesiui kartojantis, klasės auklėtoja(s)  kartu su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) numato poveikio priemones; 

- situacijai nesikeičiant, klasės auklėtojas rašo Drausmės pažeidimo aktą, mokinio elgesys 

aptariamas su socialine pedagoge. 

7.3. Naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais per 

pamokas bei organizuotas veiklas: 

- pastebėjus - žodinis mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto įspėjimas; 

- nereaguojant į pastabas mokytojas, pagalbos mokiniui specialistas turi teisę paimti telefoną, 

grotuvą ir kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus, perduoti juos raštinės vedėjai. Raštinės 

vedėja fiksuoja pažeidimą, saugo daiktus, grąžina juos mokiniui pasibaigus tos dienos 

pamokoms. Mokiniui paaiškinamos elgesio taisyklės 

- pasikartojus nusižengimui, daiktai grąžinami mokinio tėvams ( globėjams, rūpintojams). 

7.4. Nuolatinis vėlavimas į pamokas: 

- mokiniui pavėlavus į pamoką 2 - 20 min. dalyko mokytojas elektroniniame dienyne pažymi 

„p“ ir rašo pranešimą tėvams, nurodydamas vėlavimo priežastį (rašo tą priežastį, kurią nurodė 

mokinys); 



 

- jei mokinys vėlavo daugiau kaip 20 min. į pamoką ir vėlavimo priežastis nereikšminga, 

mokytojas gali žymėti „n“ ir rašo pranešimą tėvams; 

- netinkamam elgesiui kartojantis, klasės auklėtoja(s) rašo Drausmės pažeidimo aktą, kartu su 

mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato poveikio priemones. 

7.5. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties: 

- jei mokinys be pateisinamos priežasties praleidžia iki 10 pamokų per mėnesį, klasės auklėtojas 

parašo pastabą elektroniniame dienyne; 

- jei mokinys per mėnesį praleidžia 10 ir daugiau pamokų, yra kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pokalbiui su klasės auklėtoju, raštu numatomos priemonės mokinio 

lankomumui gerinti; 

- jei mokinio lankomumas negerėja, mokinys kviečiamas pas socialinį pedagogą, rašo 

pasiaiškinimą, pasirašoma sutartis; jei mokinys nesilaiko sutarties įsipareigojimų, kviečiami 

tėvai (globėjai, rūpintojai), su jais pasirašoma sutartis. 

- jei mokinio lankomumas negerėja jis yra svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant 

mokiniui, jo tėvams, dalykų mokytojams, klasės auklėtojui; 

- jei mokinys praleidžia 50 proc. ir daugiau pamokų per mėnesį, informacija apie jį yra 

perduodama seniūnijai, savivaldybei ir teisėsaugos institucijoms; 

- mokinys,  praleidęs 30 proc. ir daugiau pamokų pusmečio vertinimą turi „labai blogai“. 

7.6. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, 

mokiniais, kitais gimnazijos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimas: 

- pastebėjus netinkamą elgesį, mokiniui reiškiamas žodinis įspėjimas, rašoma pastaba 

elektroniniame dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

- netinkamam elgesiui kartojantis, klasės auklėtoja(s) rašo Drausmės pažeidimo aktą, kartu su 

mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais), socialiniu pedagogu numato poveikio priemones; 

- situacijai nesikeičiant, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

7.7. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas: 

- įvykus konfliktinei, pavojų kitų saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai nedelsiant 

informuojamas administracijos atstovas, klasės auklėtoja(s), socialinis pedagogas, tėvai 

(globėjai, rūpintojai), rašomas Drausmės pažeidimo aktas; 

- mokiniui gali būti skiriama drausminė nuobauda (raštiškas direktoriaus įspėjimas, papeikimas 

ar griežtas papeikimas); 

- reikalui esant, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai); 

- reikalui esant, Vaiko gerovės komisijos arba gimnazijos direktoriaus sprendimu kreipiamasi 

į kitas institucijas. 

7.8. Alkoholio, tabako, cigarečių, elektroninių cigarečių ar narkotinių medžiagų, svaigiųjų ir toksinių 

medžiagų, energinių gėrimų turėjimas, vartojimas ir platinimas gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje ir jos 

prieigose bei gimnazijos organizuotose veiklose: 

- apie alkoholio, tabako, cigarečių, elektroninių cigarečių narkotinių medžiagų, svaigiųjų ir toksinių 

medžiagų, energinių gėrimų turėjimą ir/ar vartojimą, platinimą gimnazijos patalpose, gimnazijos 

teritorijoje ir prieigose - klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

- pasikartojus turėjimo, platinimo ir/ar  rūkymo atvejui, rašomas Drausmės pažeidimo aktas, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); mokiniui skiriama drausminė nuobauda, mokinys 

įrašomas į mokyklos socialinį pasą. 



 

- pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, rašomas Drausmės 

pažeidimo aktas, nedelsiant informuojama gimnazijos administracija, visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistė, kviečiami į gimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai); tėvams atsisakius 

(negalint) atvykti, kviečiama policija, greitoji pagalba; 

- mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

- mokiniui gali būti skiriama drausminė nuobauda (raštiškas direktoriaus įspėjimas, papeikimas 

ar griežtas papeikimas); 

- reikalui esant, Vaiko Gerovės komisijos ar gimnazijos direktoriaus sprendimu kreipiamasi į 

Vaiko teisių apsaugos skyrių ar į kitas institucijas. 

7.9. Tyčinis mokyklos turto sugadinimas: 

- rašomas Drausmės pažeidimo aktas, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), gimnazijos 

direktorius ir direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams; 

- gimnazijai padaryta žala atlyginama įstatymų nustatyta tvarka; 

- atsižvelgiant į turto sugadinimo pobūdį skiriama nuobauda. 

7.10.  Svetimų daiktų pasisavinimas: 

- klasės auklėtojas rašo Drausmės pažeidimo aktą, informuoja socialinį pedagogą, kartu su 

mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato poveikio priemones; 

- pasikartojus svetimų daiktų pasisavinimo atvejams, mokinio elgesys svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje; 

- Vaiko gerovės komisijos sprendimu kreipiamasi į policijos nuovadą. 

7.11.  Kiti mokyklos darbo tvarkos taisyklių mokymosi sutarties pažeidimai: 

- mokiniams, nesilaikantiems Raudondvario gimnazijos darbo ir tvarkos taisyklių, mokytojas, 

pagalbos mokiniui specialistas ar klasės auklėtoja(s) pareiškia žodinį įspėjimą; 

- netinkamam elgesiui kartojantis, klasės auklėtoja(s) rašo Drausmės pažeidimo aktą, kartu su 

mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) numato poveikio priemones; 

- situacijai nesikeičiant, mokinio elgesys aptariamas su pagalbos mokiniui specialistais, 

svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

IV. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS 

 

8. Gimnazijos darbuotojas, esant Rekomendacijose nustatytoms sąlygoms ir siekiant užtikrinti 

Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar 

imtis šių veiksmų: 

8.1.iškviesti administracijos atstovą; 

8.2.organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

8.3.panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

9. Taikant Rekomendacijose numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio amžių, 

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

priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes. 

10. 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 paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais atvejais į mokinio padarytus 



 

Gimnazijos tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties normų pažeidimus 

reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

11. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas administracijos 

atstovas, esant būtinybei,  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, savivaldybės 

vaiko teisių apsaugos skyrius, teritorinė policijos įstaiga. 

12. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Gimnazijos darbuotojo veiksmus mokinio atžvilgiu 

privalu fiksuoti raštu Gimnazijos vadovo nustatyta tvarka ( pranešimas apie įvykį). 

13. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito mokyklos 

vadovo paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama  pagalba.  

14. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys 

akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu ne ilgesnei kaip šį sprendimą 

priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

15. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti Gimnazijos administracijos atstovą. Iškviečiama tuo metu 

prieinamu būdu (telefonu, elektroniniu laišku ar padedant kitam asmeniui - klasės auklėtojui, 

budėtojui, savivaldos atstovui ir pan.); nesant tokios galimybės, reikia eiti kartu su mokiniu, kuriam 

taikoma poveikio priemonė, ir palydėti jį į kitą patalpą. Mokiniui atsisakius eiti  kartu, kitas mokinys 

siunčiamas apie tai pranešti raštinės vedėjai ar administracijos atstovui. 

16. Mokinio daiktai gali būti tikrinami tik jam dalyvaujant. Tikrinant daiktus, neturi būti žeminamas 

mokinio orumas, garsiai nekomentuojama; pageidautina, kad tikrinimas vyktų, ne toje pačioje 

patalpoje, kur vyksta pamoka. Sužinojus apie draudžiamų, kitiems ir aplinkai pavojingų daiktų 

laikymą, galima tai atlikti ir nesant mokiniui bei negavus jo sutikimo; šiuo atveju turi dalyvauti ne 

mažiau kaip trijų žmonių komisija, esant būtinybei, ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent 

vienas iš jų,  teritorinės policijos įstaigos atstovas. 

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

mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų- gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo. 

Radus draudžiamų daiktų informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant būtinybei teritorinė 

policijos įstaiga. 

18. Bendrosios taikymo sąlygos: 

- Žodinis įspėjimas 

- Pranešimas tėvams (telefonu, elektroninį dienyną, el. paštu, raštu) 

- Drausmės pažeidimo akto pildymas 

- Gimnazijos direktoriaus vardu reiškiamos drausminės nuobaudos: 

Įspėjimas (surinkus 2 drausminius pažeidimo aktus) 

Papeikimas (turint vieną įspėjimą) 

Griežtas papeikimas (turint bent vieną papeikimą) 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. 5-12 klasių mokiniai privalo būti pasirašytinai supažindinti su šiuo aprašu kasmet 

iki rugsėjo 15 dienos. 

20. Aprašo reikalavimų vykdymą kontroliuoja socialinis pedagogas. 

21. Aprašas talpinamas gimnazijos internetinėje svetainėje. 

22. Šį aprašą tvirtina Gimnazijos direktorius. 

23. Aprašas keičiamas ir papildomas direktoriaus taip pat kitų mokyklos savivaldos institucijų 

iniciatyva. 

 



 

1 priedas 

 

 

KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS 

20__m. ___________d. 

Raudondvaris 

 

 

Mokinio vardas, pavardė, klasė_______________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Įvykio aprašymas__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

Atlikti veiksmai___________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Mokytoja(s)   _____________   _____________________ 
(parašas)                 (vardas, pavardė) 



 

2 priedas 

 

KAUNO R. RAUDONDVARIO GIMNAZIJOS 

 

NUMATYTŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ AKTAS 

(PILDO KLASĖS AUKLĖTOJA(S) 

20__m. ___________d. 

Raudondvaris 

 

Dalyviai_________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Įvykio aprašymas__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Mokinio siūlymai/ įsipareigojimai____________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Klasės auklėtojo(s) siūlymai/ įsipareigojimai____________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Tėvų siūlymai/įsipareigojimai________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Kitų dalyvių siūlymai/įsipareigojimai__________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 
Vardas, pavardė     parašas 



 

Su Kauno r. Raudondvario gimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Kauno r. Raudondvario gimnazijos direktoriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. 1-9, susipažinau: 

Vardas, pavardė Parašas Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 

Vardas, pavardė Parašas Data 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 


