
PATVIRTINTA  

Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktoriaus  

2021 m. gegužės 28 d.  įsakymu Nr. V-68 

(Rokiškio r. Obelių gimnazijos direktoriaus  

2022 m. lapkričio 18 d. įsakymo Nr. V-261 

redakcija)  

  

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. XII-2685), 

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.  

 1.1. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones turi būti 

vadovaujamasi Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 

2010, Nr. 157-7969), Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379), Mokyklos 

vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, 

Nr. 45-2121), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 (Žin., 2004, 

100-3729; 2011, Nr. 99-4675), Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 

88-4220), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396 (Žin., 

2011, Nr. 97-4600), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. įsakymu 

Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių medžiagų 

vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281) ir kitais 

teisės aktais, taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaiko žmogiškojo 

orumo, individualizavimo, visapusiškumo, pagarbos ir protingumo principais. 

 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. įrašas elektroniniu paštu saugu.obeliai@gmail.com – 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. socialinių įgūdžių ugdymo 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.  

 5.2. Taikant Tvarkos apraše numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio 

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

priemonės parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes. 

 6. Mokinių drausminimas, pažeidus susitarimus dėl mokinių tinkamo elgesio (1-6 

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 parašo įrašą elektroniniu paštu saugu.obeliai@gmail.com. 

 6.2. Klasės vadovas, socialinis pedagogas ir gimnazijos Vaiko gerovės komisija 

vadovaujasi ,,Drausminimo kopėtėlėmis“. 
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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. pakeitęs 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). 

 8. 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 (2002-04-02, Nr.437) ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos: 

 8.1. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai įtarę, kad gimnaziją lankantis mokinys gimnazijos 

teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs 

nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai Gimnazijos direktorių ar jo įgaliotą asmenį, taip 

pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą gimnazijoje, arba 

socialinį pedagogą;  

 8.2 Gimnazijos direktorius, socialinis pedagogas ar visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą gimnazijoje, esant šio tvarkos aprašo 12.1. punkte 

nurodytoms aplinkybėms:  

 8.2.1. nedelsdamas informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą apie įtarimą, kad jis vartoja 

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

kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą; 

 8.2.2. informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas; 

 8.2.3.informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie institucijas, įstaigas, 

organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą.  

 8.3. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai įtarę, kad gimnaziją lankantis mokinys gimnazijos 

teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis 

medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus: 

 8.3.1.suteikia mokiniui pirmąją pagalbą; 

 8.3.2.nedelsdami organizuoja mokinio pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai 

reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą;  

 8.3.3. nedelsdami informuoja apie tai Gimnazijos direktorių, socialinį pedagogą, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą gimnazijoje.  

 9. Gimnazijos direktorius, socialinis pedagogas apie įtarimą, kad mokinys yra apsinuodijęs 

narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir 

gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai vaiko atstovus pagal įstatymą 



IV SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 10. Klasių vadovai supažindina mokinius su drausminimo bei poveikio priemonių taikymo 

netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu pasirašytinai. 

 11. Tėvai (globėjai / rūpintojai) su drausminimo bei poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu klasių tėvų susirinkimo metu supažindinami pasirašytinai.  

 

_____________________________ 



1 priedas 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

SUSITARIMAI  

DĖL ELGESIO KLASĖJE 

 

1. Į pamoką ateiname laiku. 

2. Išjungiame mobiliojo telefono garsą ir telefoną laikome kuprinėje. 

3. Atsinešame reikiamas mokymosi priemones. 

4. Atidžiai klausome mokytojo (s) aiškinimo, stropiai vykdome nurodytas užduotis. 

5. Kalbame mokytojui (ai) leidus, prieš tai pakeliame ranką. 

6. Pagarbiai bendraujame su bendraklasiais ir mokytojais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 priedas 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

SUSITARIMAI DĖL MOKINIŲ ELGESIO PERTRAUKŲ METU 

 

1. Elgiamės kultūringai, santūriai, pagarbiai su visais gimnazijos bendruomenės nariais.  

2. Vykdome visų gimnazijos darbuotojų reikalavimus.  

3. Palaikome tvarką koridoriuose.  

4. Sėdime ant suolų bei kėdžių. 

5. Koridoriuose draudžiama bėgioti, atidarinėti langus, sėdėti ant palangių. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 priedas 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

SUSITARIMAI DĖL KULTŪRINGO ELGESIO 

 

1. Elgiamės kultūringai, santūriai, pagarbiai su visais gimnazijos bendruomenės nariais.  

2. Visada sakome sveikinimosi, atsisveikinimo, padėkos žodžius. 

3. Paisome aprangos etiketo. 

4. Bendraudami siekiame dialogo. 

5. Gerbiame kito žmogaus asmeninę erdvę. 

6. Striukes, paltus, kepures paliekame drabužinėje. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



4 priedas 

ROKIŠKIO R.OBELIŲ GIMNAZIJA 

SUSITARIMAI DĖL MOKINIO ELGESIO RENGINIŲ METU 

 

1. Į renginius ateiname laiku, kuprines paliekame kabinetuose.  

2. Išjungiame mobilųjį telefoną ir paliekame jį kuprinėje.  

3. Elgiamės drausmingai ir kultūringai.  

4. Laikomės rimties, emocijas išreiškiame plojimais.  

5. Sulaukiame renginio pabaigos, išleidžiame svečius.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 priedas 

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

 

SUSITARIMAI LAUKIANT AUTOBUSO IR AUTOBUSE 

 

 

1. Mokyklinio autobuso laukiame gimnazijoje arba jos teritorijoje. 

 

2. Įlipame ir išlipame iš autobuso tvarkingai, laikomės saugos reikalavimų. 

 

3. Laukdami autobuso ir autobuse būname mandagūs, kultūringi. 

 

4. Klausome vairuotojo nurodymų.  

 

5. Atsakingai ir saugiai elgiamės kelionių metu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6 priedas 

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

 

SUSITARIMAI VALGYKLOJE 

 

1. Laikomės valgymo laiko grafiko. 

2. Plauname rankas. 

3. Norėdami įsigyti maisto stojame į bendrą eilę prie langelio, išlaikome saugų atstumą. 

4. Laikomės valgymo etiketo. 

5. Elgiamės kultūringai, santūriai, pagarbiai su visais gimnazijos bendruomenės nariais.  

6. Pavalgę nusinešame indus, pristumiame kėdę prie stalo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



7 priedas 

  DRAUSMINIMO KOPETĖLĖS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

8 priedas 

1. Pastebėtų patyčių / netinkamo elgesio sustabdymas. 

2. Pastebėjusio patyčias / netinkamą elgesį mokytojo/darbuotojo pokalbis su mokiniu. 

3. Mokytojas / darbuotojas informuoja klasės vadovą apie patyčių/netinkamo elgesio situaciją. 

4. Mokytojas ar klasės vadovas patyčių /netinkamo elgesio situaciją fiksuoja elektroniniu paštu 

saugu.obeliai@gmail.com 

5. Klasės vadovas telefono skambučiu informuoja mokinio tėvus apie įvykusias patyčias / netinkamą elgesį. 

6. Patyčių atveju klasės vadovas užpildo Patyčių fiksavimo protokolą 1–8, I–II klasėms. 

7. Klasės vadovas prasižengusio mokinio tėvus kviečia atvykti į gimnazijos VGK. 

8. Situacijai negerėjant, duomenys apie mokinį perduodami Rokiškio r. savivaldybės administracijos VGK. 

 

1. Pastebėtų patyčių / netinkamo elgesio sustabdymas. 

2. Pastebėjusio patyčias / netinkamą elgesį mokytojo/darbuotojo pokalbis su mokiniu. 

3. Mokytojas / darbuotojas informuoja klasės vadovą apie patyčių/netinkamo elgesio situaciją. 

4. Mokytojas ar klasės vadovas patyčių /netinkamo elgesio situaciją fiksuoja elektroniniu paštu 

saugu.obeliai@gmail.com 

5. Klasės vadovas telefono skambučiu informuoja mokinio tėvus apie įvykusias patyčias / netinkamą elgesį. 

6. Patyčių atveju klasės vadovas užpildo Patyčių fiksavimo protokolą 1–8, I–II klasėms. 

7. Prasižengęs 1–8, I–IV klasių mokinys rašo pasiaiškinimą socialinio pedagogo kabinete. 

8. Klasės vadovo pokalbis su prasižengusiu 8 ,I–IV klasių mokiniu, dalyvaujant socialiniam pedagogui. 

 

 

 

1. Pastebėtų patyčių / netinkamo elgesio sustabdymas. 

2. Pastebėjusio patyčias / netinkamą elgesį mokytojo/darbuotojo pokalbis su mokiniu. 

3. Mokytojas / darbuotojas informuoja klasės vadovą apie patyčių/netinkamo elgesio situaciją. 

4. Mokytojas ar klasės vadovas patyčių /netinkamo elgesio situaciją fiksuoja elektroniniu paštu 

saugu.obeliai@gmail.com 

5. Klasės vadovas telefono skambučiu informuoja mokinio tėvus apie įvykusias patyčias / netinkamą elgesį. 

6. Patyčių atveju klasės vadovas užpildo Patyčių fiksavimo protokolą 1–8, I–II klasėms. 

7. Klasės vadovas prasižengusio mokinio tėvus kviečia atvykti į mokyklą pokalbiui. Pokalbyje dalyvauja 

mokinys, tėvai, klasės vadovas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir socialinis pedagogas. 

1. Pastebėtų patyčių / netinkamo elgesio sustabdymas. 

2. Pastebėjusio patyčias / netinkamą elgesį mokytojo / darbuotojo pokalbis su mokiniu. 

3. Mokytojas / darbuotojas informuoja klasės vadovą apie patyčių/netinkamo elgesio situaciją. 

4. Mokytojas ar klasės vadovas patyčių / netinkamo elgesio situaciją fiksuoja elektroniniu paštu 

saugu.obeliai@gmail.com 

5. Patyčių atveju klasės vadovas užpildo Patyčių fiksavimo protokolą 1–8, I–II klasėms. 

6. Klasės vadovas telefono skambučiu informuoja mokinio tėvus apie įvykusias patyčias / netinkamą elgesį. 

 

 

1. Pastebėtų patyčių / netinkamo elgesio sustabdymas. 

2. Pastebėjusio patyčias / netinkamą elgesį mokytojo/darbuotojo pokalbis su mokiniu. 

3. Mokytojas / darbuotojas informuoja klasės vadovą apie patyčių/netinkamo elgesio situaciją. 

4. Mokytojas ar klasės vadovas patyčių /netinkamo elgesio situaciją fiksuoja elektroniniu paštu 

saugu.obeliai@gmail.com 

5. Klasės vadovas telefono skambučiu informuoja mokinio tėvus apie įvykusias patyčias / netinkamą elgesį. 

6. Patyčių atveju klasės vadovas užpildo Patyčių fiksavimo protokolą 1–8, I–II klasėms. 

7. Prasižengęs 1–7 klasių mokinys per visas pertraukas tą dieną būna direktoriaus pavaduotojo ugdymui 

kabinete. 

8. Klasės vadovo pokalbis su prasižengusiu 8,I-IV klasių mokiniu. 

 

 

mailto:saugu.obeliai@gmail.com
mailto:saugu.obeliai@gmail.com
mailto:saugu.obeliai@gmail.com
mailto:saugu.obeliai@gmail.com
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8 priedas 

DĖL PROBLEMŲ, KYLANČIŲ MOKINIAMS UGDYMO PROCESO METU, 

IDENTIFIKAVIMO IR PAGALBOS SUTEIKIMO ALGORITMAS 

 

Pamokos lygmuo: Mokytojas: 

problemų atpažinimas /                                1) kalbasi su mokiniu, teikia informaciją el. dienyne mokinio 

identifikavimas tėvams (globėjams / rūpintojams); 

 mokytojo pagalba                                         2) jei nėra poveikio ar ir toliau mokinio situacija nesikeičia,         

  perduoda informaciją klasės vadovui. 

  

Klasės lygmuo:                                                                          Klasės vadovas: 

 detali situacijos analizė                                   1) išsiaiškina mokiniui iškilusių problemų priežastis, 

 įtraukiant klasės vadovą ar  bendrauja su tėvais (globėjais / rūpintojais),   

 konsultuojantis su kitais priima bendrus susitarimus; 

 mokytojais mokančiais mokinį                       2) jei nėra poveikio ar ir toliau mokinio situacija nesikeičia, 

                                                                      informuoja švietimo pagalbos mokiniui specialistą. 

   

Švietimo pagalbos mokiniui   

specialistų  komandos                                              Švietimo pagalbos mokiniui specialistai: 

lygmuo:  1) numato pagalbos teikimo mokiniui ir šeimai būdus, 

socialinis pedagogas,                                             formas, bendradarbiaudamas su mokytojais, klasių             

specialusis pedagogas,                                          vadovais, tėvais (globėjais / rūpintojais), kitais              

logopedas                                                              specialistais, administracijos vadovu; 

                                                  2) situacijai nesikeičiant, kreipiamasi į gimnazijos  

Mokyklos lygmuo:                                           VGK. 

mokinio mokymosi procese  

iškilusių problemų VGK posėdyje nusprendžiama, kokia pagalba bus                 

sprendimų priėmimas  teikiama mokiniui ir (ar) mokyklos pastangomis galima  

gimnazijos VGK padėti vaikui, ar reikia pagalbos ne tik vaikui, 

                                                                       bet ir jo šeimai. 

Savivaldybės lygmuo:  

 savivaldybės VGK, TBK,  Savivaldybės administracija priima sprendimą  dėl                

administracijos direktorius kompleksinės  pagalbos teikimo vaikui / šeimai. 



9 priedas 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

ELGESIO LENTELĖ 

_____________________________________________ 

(mokinio vardas, pavardė, klasė) 

__________________________________ 

(data) 

 Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis 

Pareigos 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7  1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 

Laiku ateinu ir 

pasiruošiu 

pamokai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                              

Pasidedu telefoną 

į kuprinę. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             

Per pamokas 

sėdžiu savo suole. 
                                  

Sėdžiu ramiai, 

nekalbinu kitų 

mokinių. 

                                  

Per pamoką rašau, 

atlieku mokytojo 

paskirtas 

užduotis. 

                                  

Bendrauju be 

keiksmažodžių 
                                  

Puiku (+), 

nesilaikė 

taisyklės (v) 

                                  

Mokytojo 

parašas 
 

 

                                 

Tėvų parašas  

 

                                 

 

Tėvų parašas ______________________ 



 

10 priedas 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

 

PAGALBOS ...... KLASĖS MOKINIUI (-EI) ............................................................ 

PLANAS 

_______________ 

 (pildymo data) 

 

Gimimo data   

Adresas    

Telefonas   
 

Problemos apibūdinimas   
  

 

Pagalbos tikslas  

 

 

Uždaviniai: 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Pagalbos planavimas ir įsipareigojimai: 

Eil. 

Nr. 

Priemonės  Vykdymo data Atsakingas 

1.   

 

  

2.   

 

  

3.   

 

  

4.   

 

  

5.   

 

  

Planas gali būti koreguojamas.  

Rezultatų vertinimas: 

Parašai: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 priedas 

 

ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJA 

 

SUTARTIS SU MOKINIU IR ŠEIMA 

__________________ 

 (Data)      

 

Šią sutartį sudarė: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

Problema: ______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

 

Mes kalbėjomės apie tai, ko galime kartu siekti ir sutarėme, kad mūsų tikslai yra šie: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

 

Tam, kad būtų galima pasiekti šių tikslų,  mokinys įsipareigoja: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

Tėvai sutinka: 

1. ______________________________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________________________ 

3. ______________________________________________________________________________ 

4. ______________________________________________________________________________ 

 

Vaiko gerovės komisijos nariai sutinka: 

________________________________________________________________________________ 

(pareigos, vardas pavardė) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(pareigos, vardas pavardė) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

(pareigos, vardas pavardė) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________ 

________________________________________________________________________________ 

 



Jeigu mokinys _______________________________ nesilaikys šioje sutartyje numatytų 

įsipareigojimų, tuomet _____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Šią sutartį reikia peržiūrėti __________________________________________________________ 

 

Mokinio vardas, pavardė  ___________________________                              _________________ 

                                                     (vardas, pavardė)                                                                 (parašas)  

 

Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų)  

vardas, pavardė               _____________________________                           _________________ 

                                                  (vardas, pavardė)                                                                   (parašas)                                                         

                                                        

 

Vaiko gerovės komisijos pirmininko  ___________________________           _________________ 

                                                              (vardas, pavardė)                                                       (parašas) 

 

Klasės vadovas                                    ___________________________           _________________ 

                                                              (vardas, pavardė)                                                       (parašas) 

 

 

Socialinis pedagogas                             ___________________________           ________________ 

                                                              (vardas, pavardė)                                                       (parašas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


