
SUDERINTA

Pedagogq taryboje 2022 m. birZelio 9 d.

Protokolas Nr. PT-3

KaiSiadoriq r. Liehmarh4mokyklos-darZelio

,,Vaikystes dvaras" m okyklos taryboj e 2022-0 6 -27

Protokolas Nr. MT202212

PATVIRTINTA
LieLmari,4 mokykl os- darZelio,,Vaikystes dvaras"

2022 m. birZelio 30 d. isakymu Nr. IS - 72

KAI S IAD ORIU n . Llr,i,wARrU M o Ky KL o s -DAnZn r,r o
,,VAIKYSTES DVARAS"

MOKTNTV p OZTTYVAUS ELGESIO FORMAVTMO,
SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMA

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS

t Mokiniq skatinimo ir drausminimo sistema (toliau - Sistema) nustato Kai5iadoriq r.
Ziehmarirq, mokyklos-darZelio ,,Vaikystes dvarasoo (toliau - Mokykla) mokiniq elgesio taisykles
Mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose, Mokykloje vykstandiuose renginiuose bei renginiuose, kurie
vyksta uZ Mokyklos ribq, bei mokiniq, mokiniq ir mokytojq bei kitq bendruomends nariq, Mokyklos
svediq tarpusavio santykiuose, numato mokiniq skatinimo ir drausminimo tvark4.

L Sistema parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau - LR) Konstitucija, LR
Svietimo istatymu, LR Vaiko minimalios ir vidutines prieEiUros istatymu, LR Vaiko teisiq pugiinaq
istatymu, Vaiko teisiq konvencija, LR Vyriausybes nutarimais, Svietimo ir mokslo ministerijos
norminiais aktais, Bendrosiomis programomis, Mokyklos nuostatais, Mokyklos Smurto ir patydiq
prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apra5u bei kitais teises aktais ir siekiant sukurti
Mokykloje ir jos aplinkoje saugi4, draugi3k4 ir bendradarbiavimu pagrist4 atmosfer4 bei
reglamentuoti mokiniq elgesio noffnas, skatinti uZ puikius asmeninius ir grupinius pasiekimus.

3 Sistema apibrdZia Siuos tikslus:
3.1. ugdytis gyvenimui bfitinas socialines ir asmenines kompetencijas;
3.2. stropiai mokytis, dalyvauti Mokyklos veikloje;
3.3. buti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti Mokykl4, gerbti kitq teises);
3.4. ugdyti ir skleisti savo gebejimus ir talent4;
3.5. ugdyti pagarbq santyki su kitais Zmonemis, mandagq elgesi ir bendrqj4 kultur4;
3.6. skatinti vidini poreiki tobuleti, ivertinant idetas pastangas;
3.7. skatinti aktyvum4, visuomeni5kum4 ir pilietiSkum4;
3.8. kdlti mokiniq motyvacij4 atstovauti Mokykl4 rajoniniuose, respublikiniuose,

tarptautiniuo se konkursuo se, olimpiado se, varZybo se.

4 Mokiniq elgesi ivairiomis formomis stebi ir vertina mokytojai ir apie tai informuoja klases
vadov4. Klases vadovas nuolat informuoja tevus (globejus, rlipintojus), Mokyklos vadovybg. I5
mokinio tikimasi deramo elgesio: mandagaus bendravimo ir pagarbiq kreipiniq vartojimo bendraujant
su Mokyklos darbuotojais ir svediais. Tolerancijos kitq vardams ir pavardems, aprangai, i5vaizdai,
kultlrai, Zmogaus negaliai. Pagarbos kitq vaikq teisems ir suaugusiqjq darbui.

5 Siekiant tvarkos ir drausmes biitina, kad pagarba, atidumas ir nuo5irdus bendravimas su
kitais taptq iprodiu, o kiekvienas asmuo jaustq atsakomybg uZ save ir kitus.



6 Mokiniq interesams atstovauja mokinio tevai (globejai, rlpintojai).
7. Si Sistema ir jos nuostatos privalomos visiems Mot<yttos mokiniams.
& Mokyklos bendruomends nariai turi teisg teikti si[lymus del Sistemos pakeitimq, kurie

aptariami Mokyklos taryboj e.

9. Sudarydami Ugdymo(si) sutarli, mokinys ir jo tevai (globejai, rlpintojai) klases vadovo
susipaZindinami su Sia Sistema.

10, Sistemoje numatyttl reikalavirnq vy,<dym4 priZilri klasiq vadovai, mokytojai, Mokyklos
darbuotojai ir kiti bendruomenes nariai.

II SKYRIUS
MOKI\IO TEISES

11. Pagal savo gebejimus ir poreikius nokytis Mokykloje ir gauti tinkam4 iSsilavinim4.
12 Mokinys turi teisq i saviraiSkos laisvg, nekenkiant kitiems.
13 Mokytis savitarpio supratimu gristo- e, psichologi5kai ir fizi5kai saugioje aplinkoje, tureti

higienos reikalavimus atitinkantf mokymosi kr[vi, viet4 ir aplink4.
14. Gauti informacij4 apie Svietimo programas, mokymosi formas.
15 Gauti psichologing ir specialiqat pedagoging, socialing pedagoging ar sveikatos

prieZilros pagalbq,
16 Gauti infbrmacij4 apie savo mokymosi pasiekimq ivertinim4.
17. Dalyvauti Mokyklos savivaldoje ir Vokyklos organizuojamoje veikloje.
1& Nemokamai naudotis Mokykloje vadoveliais, mokymo priemonemis.
19. Gauti nemokam4 maitinim4 Lietuvos Respublikos istatymq nustatyta tvarka.
ZI f statymq nustatyta tvarka ginti savo teises.
2L Lavintis saviugdos ir savirai5kos brlreliuose, dalyvauti visuomenes gyvenime.
D- Pagal savo galimybes ir gebejimus atstovauti Mokykl4 olimpiadose, konkursuose, sporto

varZybose ir kituose renginiuose.

III SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS

23 Mokymasis:
23.1. sudarius ugdymosi sutarti, laikytis visq jos sglygq, Mokyklos vidaus tvarkq

reglamentuoj andiq dokumentq reikalavimq;
23.2. Mokinys privalo stropiai mokytis, neveluoti i pamokas, gerbti

Mokyklos bendruomenes narius, nepaZeisti jq teisiq ir teisetq interesq;
mokytojus ir kitus

23.3. I pamok4 mokinys privalo atvykti atlikgs namq darbus, atsinesti visas tai pamokai
reikalingas priemones ;

23.4. Pamokos metu mokinys privalo laiku atlikti mokytojo
elgesiu netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams. Pamok4 pradeda ir
mokinys;

23.5. Pamokoje naudoti tik mokymo(si) procesui reikalingas priemones. po pamokos
mokinys privalo palikti tvarking4 savo darbo viet4;

23.6. Mokinys turi tausoti vadovelius (neprira5ineti, neple5yti);
23.7. Atsakingai elgtis virtualioje erdveje, gerbti savo ir kitq privatum4 ir teises;
23.8. Mokinys yra atsakingas uZ savo mokymqsi, todel per dvi savaites turi atsiskaityti uZ

praleistas temas.

2[ Lankomumas:
24.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti Mokykl4;
24.2. mokinys negali praleisti pamokq be pateisinamos prieZasties;
24.3. praleidgs pamokas, mokinys pirmqj4 griZimo imokykl4 dien4, klases aukletojui turi

paskirtas uZduotis ir savo
:uLbaigia mokytojas, o ne



pateikti praleistas pamokas pateisinandius dokumentus. Mokiniui susirgus, tdvai (globejai, r[pintojai)
tuojau pat informuoja mokytoj4 apie jo nedalyvavim4 pamokose, i5vykoje ar kituose svarbiuose
renginiuose;

24.4. esant bltinybei anksdiau i5eiti i5 Mokyklos, tevai (globejai, rlpintojai) turi informuoti
klases rnokytoj4 ra5tr: arba telefbnr.r apie iSejimo prieZasti;

24.5. jeigu mokinys blogai pasijunta (sunegaluoja) pamokq arba buvimo Mokykloje metu,
jis privalo nedelsiant informuoti klases vadovE irluba mokytoj4, o pastarasis nedelsiant apie mokinio
negalavim4 informuojajo tevus (globejus, r[pintojus), suderina mokinio parvykimo i namus laik4, s4lygas;

24.6. Seimos atostogas tevai (globejai, rflpintojai) turi planuoti atsiZvelgdami I mokinio
atostogq laik4. Esant bfltinybei i5vykti, tevai (globejai, rfipintojai) savo pra5ym4 pateikia Mokyklos
direktoriui ra5tu. Jei atostogos planuojamos ugdymo proceso metu Mokykla pasilieka teisE iSleisti ar
neiSleisti atostogq mokini, fvertinant mokinio paiangumq, lankomum4 ir atostogq periodiSkum4.

25 Mokinio elgesys. Mokiniai privalo:
25.1. s4Ziningai mokytis, lavinti savo gabumus, be prieZasties neveluoti i pamokas,

nepraleidineti pamokq;

25.2. bttti mandagiais, paslaugiais, kultUringais elgtis su Mokyklos bendruomenes nariais ir
Mokyklos svediais, pagarbiai elgtis, padeti mokytojams, tdvams (globejams, r[pintojams);

25.3. kalbeti taisyklinga kalba, nevartoti necenzlrintq, LodLi4, nepriekabiautr arba kitaip
Zeminti kito asmens orllm4;

25.4. mokymosi metu i Mokykl4 ateiti su Mokyklos nustatyto pavyzdLiouniforma irlarba
Svariai ir tvarkingai apsirengus. Oficialiuose ir Sventiniuose renginiuose uniform4 deveti privaloma;

25.5. tausoti ir saugoti Mokyklos ir bendruomends nariq turt4, kartu su tevais /globejais
atsakyti uL ly(,ra sugadint4 inventoriq ir kit4 turtq, bei atlyginti padarytq Zalq;

25.6. mandagiai elgtis valgykloje, nesistumdyti, valgyti prie stalo, pavalgius nusineSti indus,
prieS valgi ar po tualeto visuomet plauti rankas;

25.7 . perlraukq metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinese, r[bineje, bibliotekoje, valgykloje
ir kitose Mokyklos patalpose bei Mokyklos kieme laikytis saugaus elgesio taisykliq: ne5iukSlinti,
nesimu5ti, nesitydioti, nesispjaudyti, nediuZineti tureklais, ne5okineti nuo laiptq ar kitq auk5tq daiktq,
netriuk5mauti, nesedeti ant palangirl, nesistumdyti, neZaisti pavojingq sveikatai Zaidimq, nesimetyti
daiktais, nedaryti kitq veiksmq kurie sukeltq pavojq sau padiam ar aplinkiniams, visuomet elgtis
saugiai ir atsakingai savo ir kitq atZvilgiu (2 priedas);

25.8. laikytis saugaus darbo ir elgesio taisykliq (IT, Sokio, fizinio ugdymo pamokose ir
bibliotekoje), neliesti apSvietimo lempq, prieSgaisrines apsaugos priemoniq, elektros rozediq ir skydq,
negadinti santechninitl irengimq;

25.9. sveikintis su Mokyklos darbuotojais, svediais;
25.10. fizinio ugdymo ir Sokio pamokose deveti sporting aprangq ir tam skirtq avalyng;
25.ll.palaikyti 5var4 ir tvark4 Mokykloje bei jos teritorijoje: nesiuk5linti, Siuk5les rfiSiuoti,

nespjaudyti, nelipdyti kramtomosios gumos ant stalq, kedZiq ir sienq, nepie5ti ant Mokyklos
inventoriaus ir sienq, nelauZyti medZiq, krlmq, nemindZioti Zeldyng;

25.12. pastebejgs sugadint4 Mokyklos turt4, apie tai nedelsiant prane5ti budindiam
mokytojui ar kuriam kitam Mokyklos darbuotojui;

25.13. rlpintis savo asmeniniq daiktq saugumu;
25.14. renginiq/uZsiemimq metu gerbti save ir kitus, neveluoti ijuos, tausoti Mokyklos turt4

ir inventoriq, palaikyti tvark4 ir Svar4 renginio /uZsiemimo vietoje, vykdyti renginio/uZsiemimo
vadovq nurodymus;

25.15. dalyvauti Vaiko geroves komisijos posedZiuose kartu su tdvais (globejais, rlpintojais),
jeigu mokinys yra pakviestas;

25.16. iki kiekvienq metq rugsejo 15 d. turi pasitikrinti sveikat4 ir medicininE paLymq
pristatyti klases ar.rkleto.i ui;

25.11. gauti mokytojo leidim4 noredarni i5eiti i5 mokyklos teritorijos;



25.18. vieSose vietose elgtis mandagiai, kulturingai, garbingai atstovauti savo Mokyklai.
?n Mokinys pamokq metu:
26.1. mokinys turi teisg paklausti, jei ko nesuprantaar abejoja;
26.2, mokinys turi teisg kreiptis I mokytojus arba kitus Mokyklos darbuotojus ir gauti

visapusi5k4 informacij 4 ir pagalbq;
26.3. per pamokas privalo atidLiai klausyti mokytojo;
26.4 . pasiruo5ti pamokai prie5 jai prasidedant ir susitvar$ti darbo viet4 pasibaigus pamokai

ir visoms veikloms;
26.5. mokinys privalo gerbti savo bendramoksliq darb1, pastangas ir nuomones, niekada

netrukdyti kitiems;
26,6, mokinys privalo tureti reikalingas knygas, s4siuvinius, raSymo priomonos ir kitus

reikmenis, ko reikalauja mokytojas ugdymo procesui. Vadoveliai, pratybq ir kiti s4siuviniai turi biiti
uZraSyti ir aplenkti;

26.7 . gerbti kitq vaikq teisg ipoilsi, laisvalaiki, laisvg pasirenkant veikl4 - o tai rei5kia, kad
reikia priimti i Zaidimus, gruping bei kit4 veikl4 ir kitus norindius dalyvauti;

26.8. mokinys privalo laiku ir kokybi5kai atlikti jam skirtas uZduotis klaseje ir namuose;
26.9. mokinys, kuris del kokios nors prieZasties nesugebejo atlikti ar baigti rurmq darbo, prie5

pamok4 privalo mokytojui paai5kinti neatlikimo prieZasti ir susitarti del atlikimo termino;
26.10. mokinys privalo riipintis savo aplinka, Svara klaseje ir Mokykloje, neSiuk5linti ir

saugoti Mokyklos, draugq ir savo turt4, nesisavinti svetimq daiktq, negadinti eksponuojamq ktrybiniq
darbq.

27. Naudojimasismobiliaistelefonais:
27.1. Mokiniams pamokq metu neleidiliamanaudotis ira5ymo ir filmavimo iranga, mobiliu

ry5iu, t. y. mobilusis telefonas turi bDti visi5kai i5jungtas, taip pat grotuvais, ausinukais ir kita iranga,
nesusijusia su mokymo procesu.

27 .2. Esant biitinybei, suderinus su mokytoju prie5 prasidedant pamokai, galimas mobiliojo
telefono [jungimas su nutildytu garsu.

27 .3. Mokytojui pasirinkus pamokos veikl4, kuriai vykdyti yra bUtinas mobilusis telefonas
(interneto prieigos b[tinybe, informacijos paieska nagrinejamai pamokos temai ir t.t.), mobilusis
telefonas laikomas ugdymosi priemone ir gali bfiti naudojamas pamokos metu.

27.4. Mokytojas turi teisg konfiskuoti mokinio, paZeidusio Sias taisykles, telefon4 ar kit4
lrangq, nesusijusi4 su ugdymo procesu ir grqLinti tik mokinio tevams (globejams, rlpintojams).

27.5. Mokiniams, pakartotinai paleidusiems naudojimosi mobiliuoju rySiu Mokykloje
Taisykles, Mokykla turi teisg uZdrausti isinesti iMokyklq ir jos teritorij4 mobiliojo rySio priemones.

28. Mokiniui draudZiama:
28.1. mokykloje, jos teritorijoje ubatljos ribq tydiotis, uZgaulioti kitus, naudoti arba

propaguoti psichologini, fizini smurt4, lyting/rasing/religing nesantaik4, rEkyti ir vartoti energetinius
gerimus bei vartoti necenztrinius ZodZius ar gestus;

28.2. vagiliauti ir iaisti azartinius Zaidimus (kortomis ir kita);
28.3. ugdymo proceso arba renginiq metu naudotis mobiliuoju telefonu ar kitais i5maniaisiais

irenginiais be mokytojo leidimo;
28.4. mokinys privalo reaguoti i mokytojo pra5ymus, reikalavimus ir pastabas;
28.5. mokyklos patalpose ir teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mokiniq, mokytojq ar

Mokyklos darbuotojq veikl4, ir vieSinti jq atvaizdus ar platinti informacij4 apie asmeni per masines
informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete negavus asmens leidimo. ISskyrus vieius
Mokyklos renginius;

28.6. pamokq metu valgyti, gerti gerimus (i5skyrus vandeni), kramtyti kramtomqj4 gumQ;
28.7. pamokq ir kitq uZsiemimq metu be mokytojo leidimo i5eiti iS kabineto, vaik5dioti po

Mokykl4, pertraukq metu be mokytojo ar kito suaugusio asmens i5eiti iS Mokyklos teritorijos;
Mokiniui paZeidus 5i4 taisyklg, uZ mokiniq saugum? ne Mokyklos teritorijoje atsako jo tevai/globOjai;

28.8. ne5tis pavojq sveikatai keliandius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus;



28.9. mokyklos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu ar kitais skysdiais;
28.10. neStis snieg4 ir metytis juo Mokyklos patalpose, kieme grubiai kitu atZvilgiu Zaisti su

sniegu;

28.1 l. i Mokyklos patalpas vestis (ar ne5tis) gyvlnus (Sunis, kates ir kt.).

29. Mokyklos rtibiniq prieZiiira:
29.1. r[bineje rlbus kabinti nurodytoje vietoje;
29.2.kiekvienas mokinys, atejg I Mokykl4, rfipineje turi palikti vir5utinius drabuZius,

persiauti avalyng;
29.3. mokinys privalo rlbineje palaikyti 5var4 ir tvark4;
29,4, mokinys privalo rlbineje nepaliktivortingq daiktq, pinigq;
29.5. pasibaigus mokslo metams mokinys iSsinesa visus savo daiktus i5 rlbines;
29.6. kiekvienas mokinys privalo laikytis visuotinai priimtq elgesio normq: neliesti svetimq

daiktq, jq nemetyti, neslepti ir t.t.;
29.7 . uL rubinese paliktq daiktq saugum4 Mokykla neatsako.

IV. SKYRIUS
MOKINIU/KLASES SKATINIMO SISTEMA

28. Mokiniq/klasiq skatinimo tikslai:
28.1. skatinti mokiniq savirai5k4, vidini poreiki tobuleti, ivertinant idetas pastangas;
28.2. kelti mokiniq motyvacij4, atstovauti Mokykl4 rajoniniuose, respublikiniuose,

tarptautiniuose konkursuose, olimpiadose, varZybose;
28,3. skatinti mokiniq aktyvum4, iniciatyvum4, visuomeniSkum4 ir pilietiSkum4;
28.4. skatinti rnokiniq motyvacij4 siekiant auk5tq ugdymo(si) tikslq;
28.5. skatinti mokinius atlikti kilnius, taurius poelgius.
29. Visos mokiniq skatinimo formos fforminamos Mokyklos direktoriaus isakymu.

EIL.
NR.

POZYMIAI SKATINIMO
FORMA

LAIKAS,
VIETA

NUSTATYMAS

1 Puikls ugdymo(si)
pasiekimai Vie5as paskelbimas

bendruomenei,
GARBES ra5tas

(teikia klases vadovas)

Edukacine-pramogine
iSvyka (1-4 kl.)

S4ra5us teikia 1-4 kl.
mokytojos

Vasaris,
birZelis.

Svetaineje

,,Garbes lenta";
Stendas -

,,Garbes aleja";

fra5as el.dienyne

GeguZe -
birZelis

Visi ugdomieji dalykai
ivertinti,,auk5tesniuoj u"
Iygiu - el.dienynas

2. Labai geri
ugdymo(si)
pasiekimai

Ne daugiau kaip 1

ugdomasis dalykas

ivertintas,,pagrindiniu"
lygiu (kiti auk5tesniuoju")

- el.dienynas

Metinis ivertinimas
el.dienyne

3. Geri rezultatai
ra.f ono, Salies
konkursuosc,
olimpiadose,
varZybose
(nugaletojai ir
prizininkai)

VieSas paskelbimas
bendruomenei

(klases vadovas),
rengejq PADEKOS

Nedelsiant.
Svetaineje

,,Pasiekimaioo

{staigos
Facebook
paskyroje,
Stendas -

PaaiSkejus faktui

5



,,Garbes aleja";

{raias - padeka
el.dienyne

4.

Aktyviausias
klases mokinys
(e), naujq
iniciatyvq
(igyvendintq)
teikeias

VieSas paskelbimas
bendruomenei

PADEKOS ra5tas
(teikia klases vadovas),

DOVANA

BirZelis.

{staigos
Facebook
paskyroje,
stendas -

Garbes aleia"

Teikia direktoriui 1-4
klasiq mokytoj os (faktus
p agrindlia dokumentai s

ir I wba el.dienyno iraBais)

5. Labai geras

lankomumas
Vie5as paskelbimas

bendruomenei

PADEKOS ra5tas
mokiniui ir tevams

(teikia klases vadovas)

Vasaris ir
birZelis

Stendas -
,,Garbes aleja

Teikia direktoriui 1-4
klasiq mokytojos
(el.dienyno ataskaitos)

6. Taur[s ir dr4s[s
poelgiai.

Vie5as paskelbimas
bendruomenei

PADEKOS ra5tas
rnokiniui ir tevams

(teikia klases vadovas),
DOVANA

BirZelis.

Istaigos
Facebook
paskyroje,
stendas -

,,Garbes aleja";

[ra5as - padeka
el.dienyne

Teikia direktoriui 1-4
klasiq mokytojos.
Mokytojoms teikia ir kiti
Mokyklos bendruomenes
nariai (mokiniai, tevai,
darbuotojai).

7. MeniSkiausias,
sportiSkiausias
mokinys(e) -
daugiausiai
popamokines
veiklos uZsiemimq
lankanti(s)

VieSas paskelbimas
bendruomenei

PADEKOS ra5tas
mokiniui ir tevams

(teikia klases vadovas)

Ed ukac ine-prarnogine
iSvyka (l-4 kl.)

Sara5us teikia 1-4 kl.

Vasaris ir
birZelis.

{staigos
Facebook
paskyroje,
stendas -

,,Garbes aleja";

fra5as - padeka
el.dienyne

Neformalaus ugdymo,
neformalaus Svietimo ir
Svietim4 papildandio
ugdymo veiklq
lankomumo ataskaitos.

V. SKYRIUS
MOKINIO ATSAKOMYBE

30. Apie netinkam4 mokinio elgesi @aZeide Sios Sistemos nuostatas, nereagavo imokytojo
pastabas) pamokos (1 priedas) ar pertraukos (2 priedas) metu, mokytojas informuoja administracij4-ir
klases vadov4 - uZpildo drausmes paZeidimo for*Q (1 arba 2 priedas). Taip pat informuoja moklnio
tevus (globejus, rtipintojus) telefonu ir ira5u el.dienyne.

31. Situacijai negerejant, mokiniui surinkus per menesi 3 arbadaugiau drausmes paZeidimq
praneSimq, mokinys kartu su tevais/ globejais yra kviediamas i Vaiko geroves komisijos poiedi.

32. Jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai yra informuojamas IGiSiadoriq rajono
savivaldybes VGK bei tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorius.

V. SKYRIUS
MOKINIU DRAUSMINIMO SISTEMA



33. mokiniams, kurie nesilaiko Sios Sistemos nuostatq, Mokyklos nuostatq ar Lietuvos
Respublikos istatymq, juos paZeidineja, remiantis LR Vaiko teisiq apsaugos pagrindq isiatymu Nr. I-
1234 galib[ti taikomos Sios priemonds:

EIL.
NR.

DRAUSMINIMO PRIEMONE DRAUSMINIMO
KRITERIJUS

KAS SKIRIA

Nuobaudos uZ pamoktl nelankym4 v6lavim4 i pamokas
1 Tevtl (globejq, r[pintojq)

informavimas, ispej imas (iraSas e1.

dienyne, individualus pokalbis)

Pavelavus i pamokq, vaikui
neatvykus imokykl4 be tevq
praneSimo ar pabegus bent iS

vienos pamokos

Dalyko mokytojas,
klases aukletojas

1.2. Prane5imas apie drausmes paZeidim4
direktoriaus pavaduotojui ugdymui

Sistemingas velavimas (daugiau
nei 3 pavelavimai i
pamokfl,praleidus be
pateisinamos prieZasties 20 ir
daugiau pamokq per menesi ar
pabegus i5 pamoku 3 kartus

Dalyko mokytojas,
klases aukletojas

1 .3. Psichologo pokalbis su tevais Gavus prane5im4 Direktoriaus
pavaduotojas
uedymui

1.4. Svarstymas mokyklos VGK Situacij ai nesikeidiant Mokyklos VGK
pirmininkas

1.5. informacij a perduodama KaiSiadoriq
r. savivaldybes VGK ir
tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriui

Mokyklos VGK sprendimu Direktorius

Nuobaudos uZ nepagarbq, iZiilq, Zeminanti elgesi su mokytojais, mokiniais, kitais
lnokyklos bendruomends nariais, necenziiriniq iodZiq vartoiima

1 Zodinis ispejimas, pastaba el.dienyne Pirmas kartas Bet kuris mokyklos
bendruomenes
narys teikia klases
vadovui

2.2. Prane5imas apie drausmes paZeidim4
direktoriaus pavaduotoj ai ugdymui

Pasikartoj antis elgesys Bet kuris mokyklos
bendruomenes
narys

Psichologo pokalbis su mokiniu,
uZpildant pokalbio protokol4 ir ji
teikiant mokyklos VGK pirmininkui

Gavus raSti5k4 praneSim4 apie
drausmes paZeidim4

VGK pirmininkas

2.4. Psichologo ir VGK atstovo pokalbis
su rnokinio tdvais, uZpildant pokalbio
protokol4, mokiniui irlar tdvams
pasira5ant ra5tiSkq pasiZade.i im4.
Dokumentus pateikiant mokyklos
VGK pirmininkui

Pasikartojus elgesiui po
pokalbio su vaiku

VGK pirmininkas

/.5. RaSti5kas si[lymas lankytis pas
pagalbos specialista

Pasikartojus elgesiui po
pokalbio su tevais

Mokyklos VGK

2.6. Svarstymas mokyklos VGK
posedyj e, sura5ant protokola.

Mokyklos VGK

2.7. Padarytq nusiZengimq apraSymai
perduodami savivaldybes VGK ir

Situacijai nesikeidiant Mokyklos VGK

,

Situacijai nesikeidiant



tarpinstitucinio bendradarbiavimo
koordinatoriui

]. Nuobaudos uZ tyiini
vadovdliq ir groiines

mokyklos turto sugadinim4, svetimq
Iiterattiros knygos pametim4

daiktq pasisavinim4,

I Atpirkti toki pat vadoveli; nupirkti
toki4 padi4 knygq arba kito autoriaus
knyga uZ tokia padiq pinigu suma

Vadovelio ar groZines literatfiros
pametimas

Bibliotekininkas

1.3. Praneiimas apie drausmes
p aleidimq, iala atly ginama p agal
Civilinio kodekso 6.275 ir 6.276 str.

Tydia sugadinus mokyklos turt4 Pavaduotojas iikio
ir bendriesiems
reikalams

).4, Prane5imas apie drausmes
paLeidimq, informuo i ama policii a

Pasisavinus svetim4 daikt4 Mokyklos
administraciia

34. Mokykla, del objektyviq prieZasdiq negalinti uZtikrinti mokiniui, besimokandiam pagal
privalomojo Svietimo programas, psichologines, specialiosios pedagogines, specialiosios ar socialines
pedagogines pagalbos, suderinusi su jo tevais ( globejais, rtpintojais), pedagogine psichologine Vaikq
teisiq apsaugos tarnyba, siulo jam mokytis kitoje mokykloje (Remiantis LR Svietimo istatymo 29 str.
10 punktu).

35. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutines prieZilros istatymo (toliau
- Vaiko minimalios ir vidutines prieZiuros istatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali buti perkeltas
i kitS mokykl4 arba jam gali bhti skirta kita minimalios ar vidutines prieZilros priemone (Remiantis
LR Svietimo istatymu 29 str.11 punktu).

IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. Siole Sistemoie nenurodyti reikalavimai, kuriq privalu laikytis ir su kuriais mokiniai
supaZindinarni konkrediose veiklose, yta pateikti atskiruose apraSuose, tvarkose ar kituose
dokumentuose.

37. Su Sia Sistema mokinius pasira5ytinai supaZindina klases vadovas ar kitas Mokyklos
direktoriaus i galiotas asmuo. Taip pat informuoj ami tevai/globej ai.

38. Sistema gali b[ti keidiama, papildoma, keidiantis istatymams, keidiant Mokyklos darbo
organizavim4.

39. Sistema skelbiama viesai Mokyklos interneto svetaineje adresu www.vaik),stcsdvaras.lt



KaiSiadoriq r, Zieimai4mokyklos-darZelio
,,Vaikystes dvaras,o

Mokiniq pozityvaus elgesio formavimo,
skatinimo ir drausminimo sistemos I PRIEDAS

FIKSUOTO DRAUSMES PAZEIDIMO FORMA

klase Mokinys(-e) Data

Menuo/ diena

Pavelavo ipamok4

Be pateisinamos prieZasties praleido
pamok4
Triuk5rnavo, iSdykavo

Vartoj o necenz[rinius ZodZius

Nereagavo i mokytojo pastabas

Tydiojosi i5 klases draugtl, mokytojo

Mu5esi, grasino

Gadino mokyklos inventoriq

Nedrausmingas pertraukq metu

Trukde darbqpamokoje
Nevykde budetojq nurodymq, nebudejo

Pamokoj e naudoj osi nereikalingais
mokymuisi daiktais
Kita

Sutartinis iym6jimas:

Lietuviq k.- L;
Daile ir technologijos - DT;
Matematika - MT;
Pasaulio paZinimas - PP
Fizinis ugdymas - F;
Muzika - M;

Form4 uZpildZiusi mokytoja

Anglq k. - A;
Sokis - S;

Tikyba - T;
Etika - E;
Neformalus ugdymas - NF

(vardas, pavard0)

9

(paraSas)



Kai5iadoriq r. Zie1marh1molcyklos-darZelio

,,Vaikystes dvaras"
Mokiniq pozityvaus elgesio formavimo,
skatinimo ir drausminimo sistemos 2 PRIEDAS

Kai5iadoriq r. Ziehmariq mokyklos-darZelio"
"Vaikystes dvaras"
Direktoriui

Informuoju, kad mano, budejimo metu

buvo fiksuoti
(data) (budejimo vieta)

(klase/grupc) (vardas, pavarde)

sekantys nusiZengimai (tinkam4 paZymeti,,X"):

mokinio(es)

Form4 uZpildZiusi mokytoja
(vardas, pavard0) (paralas)

1(

PRANESIMAS

DEL NETINKAMO UGDYTINIO ELGESIO PERTRAUKOS/RENGINIO METU

(data)

1 Triuk5mavo, iSdykavo

2. Vartojo necenzurinius ZodZius, Zeminandius gestus

3. Nereagavo i mokytojo pastabas

4. Tydiojosi i5 klases draugq, mokytojo, kitq bendruomenes nariq
5. Mu5esi, grasino

6. Gadino mokyklos inventoriq (nurodyti)

7. Kita (nurodyti)


