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ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS
DRAUSMINIMO BEI POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI
BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Tvarkos aprašas parengtas 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“, LR švietimo įstatymu Nr. I-1489 1, 2, 19, 23, 43, 46, 47, 49, 56, 58, 59 straipsnių
pakeitimo ir įstatymo papildymo 231, 232 straipsniais įstatymas (2016 m. spalio 18 d. Nr. XII2685), LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu „ Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose
rekomendacijų patvirtinimo“ (2017 m. kovo 22 d. Nr. V-190), LR vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo Nr. X-1238 pakeitimo įstatymu (2016 m. birželio 29 d. Nr. XII-2535),
gimnazijos nuostatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
2. Mokinių drausminimo tvarka nustato 1–8, I-IV klasių mokinių drausminių nusižengimų
per mokslo metus drausminimo būdus ir tvarką.
3. Mokinių drausminimo tikslas – kurti palankų emocinį klimatą gimnazijoje bei saugią
aplinką kitiems bendruomenės nariams.
4. Mokinių drausminimo uždaviniai:
4.1. skatinti pozityvų mokinių elgesį formalioje ir neformalioje veikloje;
4.2. didinti mokinių atsakomybę už savo elgesį;
4.3. laikytis gimnazijoje vieningų elgesio taisyklių ir susitarimų.
II SKYRIUS
MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
5. 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.
5.1. Netinkamo mokinių elgesio drausminimo priemonės:
5.1.1. prevencinis pokalbis – taiko direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui, klasės
vadovas, dalyko mokytojas, budintis mokytojas, švietimo pagalbos specialistas bei kiti gimnazijos
darbuotojai;
5.1.2. pastaba raštu (įrašant į elektroninį dienyną) – rašo dalyko mokytojas, klasės
vadovas;
5.1.3. mokinio elgesio stebėjimo lapas – skiria socialinis pedagogas;
5.1.4. drausmės pažeidimo kortelė – rašo dalyko mokytojas, klasės vadovas, budintis
mokytojas;

5.1.5. ugdymosi vietos pakeitimas - taikomas mokytojo sprendimu, kai moksleivio
elgesys akivaizdžiai griauna ugdymosi procesą pamokos metu;
5.1.6. tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į gimnaziją – kviečia klasės vadovas,
socialinis pedagogas, direktorius, direktoriaus pavaduotoja ugdymui;
5.1.7. pagalbos planas mokiniui – sudaro klasės vadovas, socialinis pedagogas
5.1.8. pykčio valdymo užsiėmimai – skiria Vaiko gerovės komisija;
5.1.9. sutartis su šeima (gimnazija, moksleivis, tėvai (globėjai, rūpintojai) – sudaro Vaiko
gerovės komisija;
5.1.10. svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje – klasės vadovo, socialinio
pedagogo teikimu, informuojami bei kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai);
5.1.11. kreipimasis į Rokiškio r. savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios
ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo moksleiviui – gimnazijos Vaiko gerovės komisijos
teikimu.
6. Mokinių drausminimas, pažeidus susitarimus dėl mokinių tinkamo elgesio (1- 4
priedai):
6.1. Mokytojas:
6.1.1. mokytojas sudrausmina ir įspėja mokinį apie pažeistą taisyklę;
6.1.2. mokinys, antrą kartą pažeidęs taisyklę, įspėjamas apie pažeistą taisyklę;
6.1.3. mokiniui, trečią kartą pažeidusiam taisyklę, mokytojas parašo pastabą Tamo
dienyne ir išrašo drausmės kortelę, kurią pateikia klasės vadovui ar socialinei pedagogei;
6.2. Klasės vadovas, socialinis pedagogas ir gimnazijos Vaiko gerovės komisija:
6.2.1. mokiniui gavus pirmą kartą drausmės kortelę (5 priedas), klasės vadovas kartu su
socialiniu pedagogu prevenciškai kalbasi su mokiniu bei informuoja telefonu mokinio tėvus
(globėjus, rūpintojus);
6.2.2. mokiniui gavus antrą kartą drausmės kortelę, socialinis pedagogas kartu su klasės
vadovu prevenciškai kalbasi su mokiniu ir užveda elgesio stebėjimo lapą (6 priedas) bei informuoja
telefonu mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
6.2.3. mokiniui gavus trečią kartą drausmės kortelę, klasės vadovas ir socialinis
pedagogas kviečia mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) prevenciniam pokalbiui į gimnaziją bei
sudaro pagalbos planą mokiniui (7 priedas). Priimamas sprendimas dėl švietimo pagalbos teikimo
moksleiviui (specialistų moksleivio elgesio stebėjimas pamokų metu, specialistų konsultacijos,
pozityvaus elgesio ugdymo užsiėmimai ar kitokia pagalba);
6.2.4. mokiniui gavus ketvirtą kartą drausmės kortelę, klasės vadovas kviečia mokinį į
direkcinį posėdį bei informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
6.2.5. mokiniui gavus penktą kartą drausmės kortelę, klasės vadovas kviečia mokinį ir
jo tėvus į gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdį; pasirašo sutartį (8 priedas): moksleivis-tėvai
(globėjai, rūpintojai)- gimnazija;
6.2.6. mokiniui gavus šeštą kartą drausmės kortelę, klasės vadovas kviečia mokinį ir jo
tėvus (globėjus, rūpintojus) į gimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdį. Gimnazijos vaiko gerovės
komisija teikia prašymą Rokiškio r. savivaldybės Vaiko gerovės komisijai dėl minimalios ar
vidutinės priežiūros priemonių skyrimo mokiniui.
III SKYRIUS
KITŲ POVEIKO PRIEMONIŲ TAIKYMAS
NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
7. Siekiant užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir
psichologinį saugumą, mokytojas gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

7.1. Pakeisti mokinio ugdymosi vietą:
7.1.1. ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio
elgesys akivaizdžiai griauna ugdymosi procesą pamokos metu. Į kitą ugdymosi vietą palydi
gimnazijos direktoriaus paskirtas darbuotojas;
7.1.2. pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas
kito gimnazijos direktoriaus paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba;
7.1.3. mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą
priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti
pratęsiama direktoriaus ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgus į direktoriaus paskirto
darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto
rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos;
7.1.4. klasės vadovas apie vykusią situaciją informuoja mokinio tėvus.
7.2. Iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą:
7.2.1. gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, kad
padėtų nutraukti netinkamą mokinio elgesį;
7.2.2. direktorius ar jo įgaliotas asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio
konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio ugdymosi proceso organizavimo
galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių
auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui.
7.3. Organizuoti moksleivio daiktų patikrinimą:
7.3.1. jeigu gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti
draudžiamų daiktų, gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja direktorių arba jo
įgaliotą asmenį;
7.3.2. gimnazijos darbuotojas ir (ar) direktorius arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti
mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo
ir (ar) jam nedalyvaujant;
7.3.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi
dalyvauti mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – direktorius arba jo įgaliotas asmuo.
Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami moksleivio tėvai
(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga;
7.3.4. jei moksleivis 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;
7.3.5. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti
prižiūrimas direktoriaus paskirto mokyklos darbuotojo.
7.4. Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus:
7.4.1. gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus moksleivio atžvilgiu gali taikyti
tik tais atvejais, kai siekiama:
7.4.1.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
7.4.1.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius,
gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
7.4.1.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar
kitų asmenų saugumui;
7.4.1.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius
gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
7.4.1.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo
galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką.

7.4.2 Pagrįsti fiziniai veiksmai gali būti:
7.4.2.1. stovėti tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui;
7.4.2.2. stovėti prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui
(pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.);
7.4.2.3. sustabdyti mokinį, paėmus už rankos;
7.4.2.4. vesti mokinį, paėmus už rankos;
7.4.2.5. sulaikyti mokinį, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali
būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių
muštynes, kai kitų galimybių nėra);
7.4.2.6. nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol nurims.
7.4.3. klasės vadovas apie taikytas priemones mokiniui, informuoja tėvus (globėjus,
rūpintojus).
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Klasių vadovai supažindina mokinius su drausminimo bei poveikio priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu pasirašytinai.
9. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu klasių tėvų susirinkimo metu supažindinami
pasirašytinai.
____________________________

