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VIŠTYČIO PETRO KRIAUČIŪNO
MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS
1. BENDROJI DALIS
1. Vilkaviškio r. Vištyčio Petro Kriaučiūno mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau –
Mokyklos) Mokinių drausminimo tvarkos aprašas (toliau– Tvarka) parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Mokyklos nuostatais,
Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos Švietimo ministerijos parengtomis
Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams ir
kitais Lietuvos Respublikos įstatymais. Tvarka nustato mokinių drausminimo sistemą.
2. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
2.1. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
2.1.1. mokymosi priemonių neturėjimą;
2.1.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje,
savavališką išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;
2.1.3. naudojimąsi telefonais (išskyrus, kai naudojamasi mokymosi tikslams), mp3
grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais pamokų metu;
2.1.4. nuolatinį vėlavimą į pamokas;
2.1.5. praleistas pamokas be pateisinamos priežasties;
2.1.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos
bendruomenės nariais; necenzūrinių žodžių vartojimą;
2.1.7. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;
2.1.8. alkoholio, tabako, energetinių gėrimų, narkotinių bei psichotropinių medžiagų
turėjimą, vartojimą ir platinimą mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose;
2.1.9. pirotechninių priemonių, šaltųjų ir šaunamųjų ginklų turėjimą ir naudojimą
mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose;
2.1.10. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose;
2.1.11. tyčinį mokyklos turto sugadinimą;
2.1.12. svetimų daiktų pasisavinimą;
2.1.13. kitus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus.
2.2. Drausminimo laipteliai:
2.2.1. dalyko mokytojas;
2.2.2. klasės vadovas;
2.2.3. mokyklos administracija;
2.2.4. mokyklos vaiko gerovės komisija (toliau–VGK);
2.2.5. teisėsaugos institucijos (Vilkaviškio VPK, Vaiko teisių apsaugos tarnyba,
Vilkaviškio rajono savivaldybės administracijos VGK).
2.3. Dalyko mokytojo kompetencija:

2.3.1. pastaba žodžiu;
2.3.2. pastaba raštu į el. dienyną ir klasės vadovo informavimas;
2.3.3. drausmės pažeidimo pažymos (toliau–Pažyma) pildymas ir mokyklos
administracijos informavimas.
2.4. Klasės vadovo kompetencija:
2.4.1. situacijos aptarimas;
2.4.2. pranešimas tėvam (globėjams, rūpintojams);
2.4.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) kvietimas pokalbiui;
2.4.4. Pažymos pildymas ir mokyklos administracijos informavimas;
2.4.5. reikalui esant, informacijos perdavimas mokyklos VGK ir mokyklos
administracijai.
2.5. Mokinių drausminimo priemonės:
2.5.1. pastaba žodžiu;
2.5.2. pastaba raštu į elektroninį dienyną (mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų)
informavimas apie mokinio netinkamą elgesį);
2.5.3. Pažymos pildymas ir mokyklos administracijos informavimas;
2.5.4. mokinio ugdymo(si) vietos pakeitimas;
2.5.5. mokyklos vadovo ar jo įgalioto atstovo iškvietimas;
2.5.6. organizuotas mokinio daiktų patikrinimas;
2.5.7. svarstymas mokyklos VGK posėdyje;
2.5.8. kreipimasis į teisėsaugos institucijas už nuolatinius piktybiškus mokinių elgesio
taisyklių pažeidimus ar grubius nusižengimus;
2.5.9. jei mokinys neturi 16 metų, nuolat pažeidinėja taisykles arba jo elgesys nuolat
kelia grėsmę aplinkinių saugumui, Mokyklos taryba svarsto klausimą dėl siūlymo pakeisti
mokyklą (dalyvauja mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
2.5.10. jei mokinys, turintis 16 m., nuolat pažeidinėja taisykles arba jo elgesys kelia
grėsmę aplinkinių saugumui, Mokyklos taryba svarsto klausimą dėl mokinio šalinimo iš
mokyklos (dalyvauja mokinio tėvai (teisėti globėjai).
2.6. Mokinių drausminimo priemonių taikymas:
2.6.1. Mokymosi priemonių neturėjimas:
2.6.1.1. pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo
įspėjimas;
2.6.1.2. pasikartojus – pastaba raštu į elektroninį dienyną.
2.6.2. Netinkamas elgesys pamokoje (pamokos trukdymas, nedalyvavimas
ugdomojoje veikloje, savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.):
2.6.2.1. pirmą kartą pastebėjus – mokytojo pastaba žodžiu;
2.6.2.2. pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje – rašoma pastaba raštu į elektroninį
dienyną, pildoma Pažyma ir informuojama mokyklos VGK;
2.6.2.3. gali būti taikomas mokinio ugdymo(si) vietos pakeitimas (skiriami papildomi
darbai, už kuriuos reikės atsiskaityti);
2.6.2.4. gali būti iškviestas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo.
2.6.3. Naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais
daiktais:
2.6.3.1. pirmą kartą pastebėjus – mokytojo pastaba žodžiu;
2.6.3.2. pasikartojus naudojimosi telefonu, grotuvais ir kitais ugdymo procese
nereikalingais daiktais pamokoje, rašoma pastaba raštu į elektroninį dienyną, pildoma Pažyma ir

informuojama mokyklos VGK. Mokytojas turi teisę atimti telefoną, grotuvą ir kitus ugdymo
procese nereikalingus daiktus (grąžinti juos tik tėvams).
2.6.4. Nuolatinis vėlavimas į pamokas:
2.6.4.1. mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas dienyne žymi „p“; mokinys gauna
pastabą žodžiu;
2.6.4.2. pavėlavus į pamokas 5 kartus per mėnesį – klasės vadovas rašo pastabą raštu į
el. dienyną;
2.6.4.3. pavėlavus į pamokas daugiau kaip 5 kartus per mėnesį, klasės vadovas pildo
Pažymą ir informuoja mokyklos VGK.
2.6.5. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties:
2.6.5.1. praleidus 1-5 dienas per mėnesį - klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus,
rūpintojus), vykdo individualų darbą su mokiniu;
2.6.5.2. praleidus daugiau kaip 5 dienas per mėnesį – mokinys gauna pastabą raštu,
mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami atvykti pas mokyklos administraciją, klasės
vadovą. Vyksta individualus darbas su mokiniu ir jo tėvais globėjais, rūpintojais);
2.6.5.3. jei situacija dėl lankomumo negerėja, mokinys kviečiamas į mokyklos VGK
posėdį, pagal poreikį kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
2.6.5.4. mokykla turi teisę kreiptis į kitas institucijas (Vilkaviškio r. savivaldybės
Vištyčio seniūnijos socialinę darbuotoją ir pan.), padedančias spręsti vaikų ir jų šeimų
problemas.
2.6.6. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais
mokyklos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimas:
2.6.6.1. nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas
mokykloje pirmą kartą - mokytojo pastaba žodžiu;
2.6.6.2. pasikartojantis nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys necenzūrinių žodžių
vartojimas mokykloje – pildoma Pažyma, informuojama mokyklos VGK ir mokinio tėvai
(globėjai, rūpintojai).
2.6.7. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas:
2.6.7.1 įvykus konfliktinei, pavojų kitų saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai –
pildoma Pažyma, informuojama mokyklos administracija, tėvai (globėjai, rūpintojai);
2.6.7.2 situacijai pasikartojus, mokinys svarstomas mokyklos VGK.
2.6.8. Alkoholio, energetinių gėrimų, tabako ar narkotinių medžiagų turėjimas,
vartojimas ir platinimas mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose:
2.6.8.1. už rūkymą mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje ir prieigose - mokytojo
pastaba žodžiu, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);
2.6.8.2. pasikartojus rūkymo atvejui, pildoma Pažyma, informuojami tėvai (globėjai,
rūpintojai);
2.6.8.3. pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų – pildoma
Pažyma, informuojamas klasės vadovas, mokyklos VGK, administracija, kviečiami į mokyklą
tėvai (globėjai, rūpintojai). Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija.
2.6.9. Pastebėjus ar įtarus, kad mokinys turi pirotechninių priemonių, šaltųjų ir
šaunamųjų ginklų:
2.6.9.1. mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja mokyklos vadovą arba
jo įgaliotą asmenį.;
2.6.9.2. mokyklos darbuotojas ir (ar) mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi
teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami

negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant;
2.6.9.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi
dalyvauti mažiausiai du mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – mokyklos vadovas arba jo įgaliotas
asmuo. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, Policija;
2.6.9.4. jeigu mokinys 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 mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat
esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama Policija;
2.6.9.5. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti
prižiūrimas mokyklos vadovo paskirto mokyklos darbuotojo.
2.6.10. Azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais
vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti
pelno arba naudos):
2.6.10.1. pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus - mokytojo pastaba žodžiu;
2.6.10.2. pasikartojus azartiniams lošimams mokykloje – pildoma Pažyma,
informuojamas klasės vadovas, mokyklos VGK, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).
2.6.11. Tyčinis mokyklos turto sugadinimas:
2.6.11.1. pildoma Pažyma, informuojama mokyklos administracija, informuojami tėvai
(globėjai, rūpintojai), mokyklai padaryta žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.276 str.
2.6.12. Svetimų daiktų pasisavinimas:
2.6.12.1. laikomasi 2.6.9 punkto nurodymų;
2.6.12.2. pildoma Pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), policija;
2.6.12.3. pasikartojus svetimų daiktų pasisavinimo atvejams - informuojami tėvai
(globėjai, rūpintojai), Policija, mokinys svarstomas mokyklos VGK.
2.6.13. Kiti mokyklos Mokinių elgesio taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai:
2.6.13.1. mokiniams, nesilaikantiems Mokinių elgesio taisyklių, mokytojas ar klasės
vadovas pareiškia pastabą žodžiu;
2.6.13.2. pasikartojus Mokinių elgesio taisyklių pažeidimui, pildoma Pažyma,
informuojama VGK , mokyklos administracija ir informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).
3. MOKINIŲ DRAUSMINIMO ŽINGSNIAI
3.1. Mokinių drausminimo žingsniai (pridedama)

____________________

