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SENOSIOS VARĖNOS ANDRIAUS RYLIŠKIO PAGRINDINĖS 

MOKYKLOS 

 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS 

APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Senosios Varėnos Andriaus Ryliškio pagrindinės mokyklos mokinių drausminimo ir 

skatinimo tvarkos aprašas (toliau - aprašas) reglamentuoja mokyklos vidaus tvarką. Jo tikslas - 

daryti įtaką mokinių elgesiui,  kad gerėtų  mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykiai. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, 

kitais teisės aktais, mokyklos nuostatais. 

3. Už šio aprašo įgyvendinimą atsako mokyklos direktorius, o jį įgyvendinti įsipareigoja 

visa mokyklos bendruomenė. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO FORMOS IR JŲ SKYRIMO PAGRINDAI 

 

4. Mokiniai yra skatinami: 

4.1. už pasiekimus atskirų mokomųjų dalykų srityse: olimpiadose, konkursuose; 

4.2. už pasiekimus meno ir sporto srityse; 

4.3. už puikų, labai gerą ir gerą mokymąsi; 

4.4. už puikų pamokų lankomumą: nepraleidusiems nė vienos pamokos; 

4.5. už labai gerą pamokų lankomumą: praleidusiems ne daugiau kaip 7 pamokas su 

pateisinama priežastimi per pusmetį; 

4.6. už gerą pamokų lankomumą: praleidusiems ne daugiau kaip 18 pamokų su pateisinama 

priežastimi per pusmetį; 

4.7. už mažiausiai nepateisintų pamokų praleidusiai klasei (tenkančių vienam mokiniui); 

4.8. už aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas; 

4.9. už taurius, drąsius, pilietiškus poelgius. 

5. Mokinius skatinti gali: 

5.1. klasės vadovas; 

5.2. dalykų mokytojai; 

5.3. socialinis pedagogas; 

5.4. mokyklos administracija; 

5.5. kiti fiziniai ir juridiniai asmenys. 

6. Skatinimo formos: 

6.1. įrašas elektroniniame dienyne; 

6.2. pagyrimas, viešas pagyrimas; 

6.3. padėka mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams); 

6.4. padėkos raštai, diplomai, dovanos, prizai; 

6.5. išvykos, ekskursijos ir kt. (mokslo metų pabaigoje po 17 daugiausiai surinkusiems taškų 

1-5, 6-10 klasių mokiniams); 
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6.6. daugiausiai surinkusių taškų 10 mokinių nuotraukos mokslo metų pabaigoje 

patalpinamos mokyklos svetainės pagrindiniame puslapyje; 

6.7. kvietimai į rajonines ir respublikines apdovanojimų šventes. 

7. Skaičiuojant taškus, nuobaudų taškai atimami iš skatinimo taškų. 

8. Mokiniai, surinkę vienodą taškų sumą, pirmumo teisę gauna neturintys nuobaudų. 

9. Skatinimo taškai: 

Skatinimo taškų skyrimo kriterijai 

 

Taškai 

Puikus mokymasis 60 

Labai geras mokymasis 50 

Geras mokymasis 40 

Puikus pamokų lankomumas 40 

Labai geras pamokų lankomumas 30 

Geras pamokų lankomumas 20 

Dalyvavimas rajoninėse olimpiadose 30 

Laimėjusiems prizines vietas olimpiadose 50 

Dalyvavusiems tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose  20 

Laimėjusiems trečias vietas arba joms atitinkančius vertinimus 30 

Laimėjusiems antras vietas arba joms atitinkančius vertinimus 40 

Laimėjusiems pirmas vietas arba joms atitinkančius vertinimus 50 

Tapusiais diplomantais 40 

Dalyvavusiems sportinėse mokyklos ir rajoninėse varžybose 10 

Laimėjusiems prizines vietas komandinėse sportinėse mokyklos ir rajoninėse  

varžybose 

30 

Laimėjusiems prizines vietas individualiose sportinėse mokyklos ir rajoninėse  

varžybose 

40 

Dalyvavusiems sportinėse zoninėse ir respublikinėse varžybose 30 

Laimėjusiems prizines vietas komandinėse sportinėse zoninėse ir respublikinėse 

varžybose 

40 

Laimėjusiems prizines vietas individualiose sportinėse zoninėse ir 

respublikinėse varžybose 

50 

Aktyviai dalyvavusiems meninėje ir kūrybinėje veikloje mokykloje ir/ar rajone 20 

Tapusiais prizininkais meninėje ir kūrybinėje veikloje mokykloje ir/ar rajone 30 

Aktyviai dalyvavusiems meninėje ir kūrybinėje veikloje respublikoje 30 

Tapusiais prizininkais meninėje ir kūrybinėje veikloje respublikoje 50 

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMO FORMOS IR JŲ SKYRIMO PAGRINDAI 

 

10. Mokinių drausminimo formos ir tvarka: 

10.1. pastaba žodžiu; 

10.2. pastaba elektroniniame dienyne: tėvams (globėjams/rūpintojams), neturintiems 

galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, mokiniui gavus pastabą klasės vadovas iš karto 

informuoja mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus); 

10.3. klasės vadovas kas mėnesį peržiūri pastabas dėl elgesio ir drausmės. Jas išanalizuoja, 

aptaria su mokiniais klasės valandėlės metu; 

10.4. mokinio ugdymo vietos pakeitimas: (vadovautis poveikio priemonių netinkamai 

besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 

10.5. mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas: (vadovautis poveikio priemonių 

netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 

10.6. mokinio daiktų patikrinimas: (vadovautis poveikio priemonių netinkamai 

besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 



 3 

10.7. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus: (vadovautis poveikio priemonių netinkamai 

besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos aprašu); 

10.8. Naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu griežtai draudžiama. Mokyklos teritorijoje 

apribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t. y. mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai 

draudžiama filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šias taisykles, 

mokykla turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik po pamokų. Mokiniui, pakartotinai 

pažeidusiam naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, telefonas konfiskuojamas ir 

grąžinamas tėvams.  

10.9. Jei mokinys savavališkai pasišalino iš pamokos, dalyko mokytojas iš karto informuoja 

apie tai tėvus, paprašo, kad mokinys parašytų pasiaiškinimą, praneša klasės auklėtojui. 

10.10. Jei mokinys sugadino mokyklos turtą, pranešama jo tėvams, kurie turi sutvarkyti arba 

atlyginti padarytą žalą.  

10.11. Jei mokinys vartoja, turi psichotropinių medžiagų, iš karto mokyklos administracija 

kreipiasi į policiją. 

10.12. Vagystės atveju mokyklos administracija perduoda informaciją policijai. 

10.13. jei mokinys turi elgesio ir drausmės pastabų: 

10.13.1. iki 5 pastabų per mėnesį, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą, kuris užsiima 

prevencine veikla su mokiniu. Pasikartojus elgesio ir drausmės problemoms organizuojamas: 

10.13.1.1. mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdis (dalyvauja klasės vadovas, tėvai 

(globėjai, rūpintojai), mokinys, socialinis pedagogas ir kiti suinteresuoti asmenys). 

10.13.1.2. pasikartojus elgesio ir drausmės problemoms mokyklos vaiko gerovės komisija 

priima sprendimus dėl tolimesnių drausminimo priemonių: kreipiamasi į Varėnos rajono policijos 

komisariato viešosios tvarkos skyriaus specialistus ir/ar rajono vaiko teisių apsaugos specialistus, 

rajono vaiko gerovės komisiją; 

10.14. direktoriaus įsakymu nuobaudų skyrimas (papeikimas). 

11. Ugdymo proceso metu (nuo pirmos iki paskutinės pamokos) mokiniai neturi teisės palikti 

mokyklos teritorijos. 

12. Drausminti gali: 

12.1. klasės vadovas; 

12.2. klasės kolektyvas; 

12.3. socialinis pedagogas; 

12.4. mokytojai; 

12.5. aptarnaujančio personalo darbuotojai; 

12.6. mokyklos administracija; 

12.7. tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

IV.  BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarkos aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje 

svetainėje. 

14. Visa mokyklos bendruomenė turi būti supažindinama su šiuo aprašu. 

 

 

_________________________________ 


