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ALYTAUS ŠV. BENEDIKTO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS
APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Alytaus šv. Benedikto gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka parengta
vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais.
2. Skatinimas vykdomas atsižvelgiant į gimnazijos tradicijas, finansines galimybes bei
gimnazijos bendruomenės siūlymus.
3. Skatinimas naudojamas kasdieniniame ugdymo procese už sėkmingą darbo atlikimą
mokinio sugebėjimų ribose, mokinių pastangas, iniciatyvumą bet kurioje veikloje, turint realų,
konkretų pagrindą, randant priežastį paskatinti kiekvieną vaiką.
4. Gimnazija 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.
II SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMO FORMOS IR JŲ SKYRIMO PAGRINDAI
5. Mokiniai yra skatinami:
5.1. už puikius mokinių mokymosi pasiekimus (mokslo metus baigė labai gerais
pažymiais, miesto, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose tapo nugalėtojais);
5.2. už gerą pamokų lankomumą (mokinys per pusmetį nepraleido nė vienos pamokos be
nepateisinamų ar kitų priežasčių);
5.3. už aktyvią savanorišką visuomeninę veiklą, naujas iniciatyvas;
5.4. už aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos savivaldos veikloje;
5.5. už padarytą ryškią mokymosi pažangą.
6. Mokinių skatinimo priemonės:
6.1. žodinė padėka klasių valandėlėse;
6.2. mokytojo, klasės vadovo padėka elektroniniame dienyne mokiniui ir jo tėvams
(globėjams, rūpintojams);
6.3. padėka gimnazijos internetinėje svetainėje;
6.4. padėkos raštas;
6.5. mokinio darbų eksponavimas gimnazijos viešose erdvėse;
6.6. rėmėjų dovanos;
6.7. pažintinė kelionė.
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III SKYRIUS
MOKINIŲ DRAUSMINIMO FORMOS IR JŲ SKYRIMO PAGRINDAI
7. 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 gimnazijos veikla, susijusi su mokiniu, bei gimnazijos nuostatų, darbų
organizavimo ir vykdymo taisyklių, instrukcijų reikalavimų nesilaikymas.
8. Mokinių drausminimo priemonės gali būti taikomos už:
8.1. mokymosi priemonių neturėjimą;
8.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, savavališką
išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;
8.3. naudojimąsi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese (pamokoje)
nereikalingais daiktais;
8.4. nuolatinį vėlavimą į pamokas;
8.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;
8.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos
bendruomenės nariais;
8.7. necenzūrinių žodžių vartojimą;
8.8. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;
8.9. alkoholio, elektroninių cigarečių, tabako ar psichotropinių medžiagų vartojimą ir
platinimą gimnazijoje, jos teritorijoje ir prieigose;
8.10. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose;
8.11. tyčinį mokyklos turto sugadinimą;
8.12. svetimų daiktų pasisavinimą;
8.13. mokyklinės uniformos nedėvėjimą;
8.14. mokymosi sutarties pažeidimus.
9. Mokiniui, kuris pažeidžia ir / ar nesilaiko mokinių elgesio taisyklių, gali būti
taikomos drausminimo priemonės:
9.1. Olweus patyčių prevencijos programos nuobaudų kopėtėles.
9.2. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje su drausminės
nuobaudos raštu paskyrimu arba be nuobaudos raštu, bet kitos drausminės priemonės taikymo:
9.3. Mokinio veiksmų stebėjimas (intensyvesnis, nei įprastai);
9.4. Drausminė nuobauda raštu:
9.4.1. pastaba (raštu);
9.4.2. papeikimas (raštu);
9.4.3. griežtas papeikimas (raštu);
9.5. Drausminių nuobaudų raštu parinkimas.
9.5.1. 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.
9.5.2. Drausminė nuobauda raštu turi būti parenkama teisingai, kad ji atitiktų nusižengimo
pobūdį. Todėl skiriant drausminę nuobaudą raštu turi būti atsižvelgta į:
9.5.2.1. padaryto nusižengimo sunkumą, jo pasekmes;
9.5.2.2. mokinio kaltę;
9.5.2.3. aplinkybes, kuriomis pažeidimas buvo padarytas,
9.5.2.4. 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.
9.6. Terminai skirti drausmines nuobaudas raštu ir jų galiojimas.
9.6.1. 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.
9.6.2. Drausminė nuobauda raštu galioja vieną pusmetį nuo jos skyrimo.
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9.7. Drausminę nuobaudą raštu įsakymu skiria gimnazijos direktorius. Dėl drausminės
nuobaudos raštu skyrimo gali pasisakyti / teikti siūlymus direktoriui Vaiko gerovės komisija.
9.8. Gimnazija 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 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.
9.9. Mokinys, turintis 16 metų, savo elgesiu keliantis realią grėsmę gimnazijos (elgesys,
neatitinkantis gimnazijos taisyklių) bendruomenės nariams, gali būti šalinamas iš gimnazijos.
Mokinio šalinimas svarstomas Gimnazijos taryboje.
9.10. Už sugadintą ar sunaikintą gimnazijos turtą žalą atlygina mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai). Žalos dydį įvertina gimnazijos direktoriaus sudaryta komisija.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Esant būtinybei, paliekama teisė mokyklos administracijai šią tvarką papildyti ar
keisti.
_________________________________

