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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos Mokinių skatinimo ir nuobaudų 

skyrimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, 

Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo 

tvarkos taisyklėmis. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.  

 

II. SKATINIMO BŪDAI 

 

2. Už gerą mokymąsi, lankomumą, pavyzdingą elgesį ir aktyvią visuomeninę veiklą mokiniai 

skatinami: 

2.1. Padėkos raštais. 

2.2. Pagyrimais, padėkomis el. dienyne. 

2.3. Atminimo dovanomis. 

2.4. Ekskursijomis, išvykomis ir pan.  

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

3. Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir  

piktybinį jų pažeidinėjimą ir kitus prasižengimus taikomos nuobaudos tokia tvarka: 

3.1. Įspėjimas žodžiu. 

3.2. Drausmės pažeidimo pažyma (priedas Nr.1): 

3.2.1. Gavus pirmą ir antrą Drausmės pažeidimo pažymas, klasės auklėtojas aiškinasi drausmės 

pažeidimo priežastis, informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus); 

3.2.2. Gavus tris Drausmės pažeidimo pažymas, klasės auklėtojas rašo Drausmės pažeidimo aktą 

(priedas Nr. 2), kviečiasi į mokyklą moksleivio tėvus pokalbiui su socialine pedagoge. 

3.3. Padarius drausmės pažeidimą po pokalbio su socialine pedagoge, mokinio elgesys 

aptariamas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams).  

3.4. Mokinio elgesio svarstymas Administracijos posėdyje (už nuolatinį ir grubų Mokinio 

elgesio taisyklių pažeidimą), dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams). 

3.5. Mokyklos direktoriaus įsakymu moksleiviui skiriama drausminė nuobauda, atitinkanti 

mokyklos mokinio elgesio taisykles.  

          3.6. Pranešimas Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos 

poskyriui  (už sunkų nusikaltimą, piktybinį Mokinių elgesio taisyklių pažeidimą, alkoholio, tabako ir 

narkotinių medžiagų vartojimą mokykloje, jos teritorijoje), Vaiko teisių apsaugos skyriui; Administracinio 

teisės pažeidimo  protokolo surašymas ir pateikimas Plungės r. Savivaldybės administracinei komisijai (už 

tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą priešingai vaiko interesams). 

          3.7. Už ypatingus nusižengimus moksleivis svarstomas Mokyklos tarybos posėdyje. 

3.8. Griežčiausia bausmė – šalinimas iš mokyklos (nuo 16 metų, jei mokinio elgesys kelia realią 

ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui). 

3.9. Mokykla gali kreiptis į  Savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko minimalios ar 

vidutinės priežiūros priemonių skyrimo.   

 

IV. TAIKOMOS NUOBAUDOS 

 

4.  Nuobaudos, skiriamos už vėlavimą į pamokas. 

4.1. Pamokos pradžią skelbia skambutis. 

4.2. Pavėlavus į pamoką 3 kartus - dalyko mokytojas įrašo pastabą į e-dienyną, praveda pokalbį  

su mokiniu.  



  

4.3. Pavėlavus į pamoką daugiau kaip 3 kartus -  dalyko mokytojas pildo Drausmės pažeidimo pažymą 

(priedas Nr. 1), kuriame rašomas mokinio paaiškinimas;  informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus);  

perduoda Drausmės pažeidimo pažymą klasės auklėtojui.   

4.4. Jei mokinys toliau sistemingai vėluoja į pamokas, dalyko mokytojas pildo antrą, paskui trečią 

Drausmės pažeidimo pažymą, kuriame rašomas mokinio paaiškinimas;  informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus);  perduoda Drausmės pažeidimo pažymas klasės auklėtojui.  

4.5. Situacijai pasikartojus, gavus tris Drausmės pažeidimo pažymas, klasės auklėtojas užpildo Drausmės 

pažeidimo aktą (priedas Nr. 2) ir inicijuoja mokinio ir socialinio pedagogo pokalbį, kartu aptaria 

vėlavimų prevencines priemones, kviečiasi į mokyklą moksleivio tėvus pokalbiui. 

4.6. Dėl tolimesnio mokinio vėlavimo į pamokas, dalyvaujant mokinio tėvams, vyksta svarstymas 

mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kuriame aptariamos vėlavimo priežastys, numatomi 

pagalbos mokiniui teikimo būdai. 

4.7. Jei mokiniui taikytos prevencinės priemonės dėl vėlavimo į pamokas nedavė rezultatų, problemos 

aptariamos Administracijos posėdyje. 

4.8. Mokiniui mokyklos direktoriaus įsakymu skiriama drausminė nuobauda- pastaba, papeikimas, 

griežtas papeikimas.  

 

5.  Nuobaudos už necenzūrinių žodžių vartojimą mokykloje. 

5.1. Necenzūrinių žodžių  pavartojimas mokykloje 1 kartą - žodinis mokytojo įspėjimas. 

5.2. Pasikartojantis  necenzūrinių žodžių  vartojimas mokykloje - rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

5.3. Nuolatinis necenzūrinių žodžių  vartojimas mokykloje (kai surenkamos 3 Drausmės pažeidimo 

pažymos ir surašomas Drausmės pažeidimo aktas) -  direktoriaus teikimu padarytų nusižengimų 

aprašymai perduodami Policijos komisariatui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo 

(ATPK 174, 175,  181 str.), informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

  

6.  Nuobaudos už azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose. 

6.1. Azartiniais lošimais vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų ar kitokių vertingų daiktų siekiant 

gauti pelno arba naudos. 

6.2. Pirmą kartą pastebėjus lošiant kortomis ar žaidžiant kitus azartinius žaidimus mokykloje, mokinys 

įspėjamas, lošimo priemonės konfiskuojamos ir grąžinamos tik tėvams (globėjams, rūpintojams). 

6.3. Pasikartojus azartiniams lošimams ar žaidimams kortomis mokykloje, rašoma Drausmės pažeidimo 

pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

6.4. Nuolatinis azartinių lošimų žaidimas mokykloje (kai surenkamos 3 Drausmės pažeidimo pažymos ir 

surašomas Drausmės pažeidimo aktas) - direktoriaus teikimu padarytų  nusižengimų aprašymai 

perduodami Policijos komisariatui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo (ATPK 174, 

175,  181 str.), informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

  

 7.  Nuobaudos už naudojimąsi telefonais ir ausinukais pamokų metu. 

7.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinius, besinaudojančius telefonais ir/arba ausinukais pamokos metu - 

žodinis mokytojo įspėjimas. 

7.2. Pasikartojus naudojimosi telefonu ir/arba ausinukais pamokos metu atvejams, rašoma Drausmės 

pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Tokiais atvejais mokytojas turi teisę 

atimti telefoną ir/arba ausinukus, atiduoti saugojimui į mokyklos seifą, paimti daiktai grąžinami tik 

mokinio tėvams. 

  

8. Nuobaudos už alkoholio, tabako  ir narkotinių medžiagų vartojimą,  el. cigarečių turėjimą ir 

rūkymą, energetinių gėrimų vartojimą mokykloje, mokyklos teritorijoje. 

8.1. Už rūkymą  (tabako, el. cigarečių) mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje pirmą kartą – pildoma 

Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai. 

8.2. Mokiniui ir toliau rūkant mokyklos patalpose, jos teritorijoje, socialinės pedagogės, direktoriaus 

teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK Viešosios 

tvarkos skyriaus Prevencijos poskyriui dėl prevencinio pokalbio, apie tai informuojami tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 

8.3. Situacijai pasikartojus (rūkant mokyklos teritorijoje, jos patalpose), direktoriaus teikimu 

nusižengimo aprašymas perduodamas Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK Viešosios tvarkos  

skyriaus Prevencijos poskyriui administracinėms nuobaudoms taikyti (pagal LR ATPK 185 1 str. 2 



  

d. – rūkymas viešose vietose, kuriose pagal įstatymus draudžiama tai daryti), apie tai informuojami 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

8.4. Pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų,  pranešama Klaipėdos 

apskrities VPK Plungės r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyriui, informuojami 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

8.5. Pastebėjus mokinį(-ius) pardavinėjant psichoaktyvias medžiagas mokyklos teritorijoje, patalpose 

informuojamas Klaipėdos apskrities VPK Plungės r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos 

poskyris. 

8.6.  Už energetinių gėrimų vartojimą bei jų turėjimą ar kitaip perdavimą mokykloje ir jos teritorijoje 

pirmą kartą- pildoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai. 

8.7.   Mokiniui ir toliau vartojant energetinius gėrimus mokyklos patalpose, jos teritorijoje -   

         klasės auklėtojas inicijuoja mokinio ir visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, socialinio       

         pedagogo pokalbį, kartu aptaria energetinių gėrimų vartojimo keliamą pavojų vaikų sveikatai,   

         kviečiasi į mokyklą moksleivio tėvus pokalbiui. 

8. 8.  Situacijai pasikartojus, mokyklos direktorius rašo įsakymą dėl nuobaudos skyrimo.  

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

        9.  Klasių auklėtojai mokinius pasirašytinai supažindina su šia Tvarka kiekvienų mokslo metų rugsėjo 

mėnesio pirmąją savaitę. 

10.  Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) su šia Tvarka supažindinami žinute per e-dienyną  

su nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Tvarka primenama tėvų susirinkimų metu. 

       11. Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje adresu: http://www.adolfojucio.plunge.lm.lt/. 

       12.  Tvarkos priežiūrą vykdo mokyklos Vaiko gerovės komisija.  

 

 

 

 

 

 

 

 

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos  

Vaiko Gerovės Komisijos posėdžio 2015-01-23 nutarimu  

Protokolas Nr. VG-4 

 

 

 

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos  

Mokytojų tarybos posėdžio 2015-01-26 nutarimu 

Protokolas Nr. 1 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.adolfojucio.plunge.lm.lt/


  

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos                                                     

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos 

                                                                 priedas Nr.1  

 

 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA 

  

 
                                                                                         (Data) 

 

Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos ........klasės mokinys(-ė).............................. 

............................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

Mokytoja (-s)     ................................................................... 
                                                                                             (Vardas, pavardė, parašas) 

 

Mokinys. Šio drausmės pažeidimo priežastis aiškinu taip: 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                          

                                                                                     ..........................................................................                                                                                                                                             
                                                                                                                               (Vardas, pavardė, parašas) 

 

Pastaba. Drausmės pažeidimo pažymą perduoti klasės auklėtojui. 

________________________________________________________________________________ 

 

Probleminė situacija su mokiniu aptarta    ....................................... 
                                             (Data) 

 

Klasės auklėtojas                          ............................                    ...................................................... 
                                      (Parašas)                                                    (Vardas, pavardė) 

 

Susipažinau:  

 

___________________ 
(Mokinio parašas) 

 

____________________________________ 
(Mokinio vardas, pavardė) 

 

________________ 
(Data) 

 

Susipažinau: 

 
____________________________ 

(Tėvo (globėjo/ rūpintojo) parašas) 

 

_____________________________________ 
(Tėvo (globėjo/ rūpintojo) vardas, pavardė) 

 

_______________ 
(Data) 



  

 

                                                          Plungės akademiko Adolfo Jucio pagrindinės mokyklos 

                      Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos 

                   priedas Nr. 2  

 

 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS 

 

................................ 

(data) 

 

...................klasės mokinys (-ė)........................................................................................... 

 

 

Pamokoje, pertraukoje 
(Mokytojas pažymi pažeidimą arba įrašo variantą) 

 

• išdykavo, triukšmavo;   • užsiėmimų metu išėjo už mokyklos teritorijos; 

• vartojo necenzūrinius žodžius;  • nepateisino praleistų pamokų; 

• neklausė mokytojo;   • .......................................................................... 

• nedalyvavo ugdymo veikloje;  • ......................................................................... 

• tyčiojosi iš mokinių;   • .......................................................................... 

• tyčiojosi iš mokytojo;   • .......................................................................... 

• mušėsi;    • .......................................................................... 

• gadino mokymo priemones, inventorių;  • .......................................................................... 

• pabėgo iš pamokos;                                                            • ........................................................................... 

• vėlavo į pamoką;   • ........................................................................... 

• rūkė mokyklos teritorijoje;   • .................................................................... ...... 

• nevykdė budėtojų nurodymų;  • ........................................................................... 

• į mokyklą atsinešė draudžiamų daiktų;  • ............................................................................ 

• į mokyklą atsivedė pašalinių asmenų;  • ............................................................................ 

 

Mokinys. Šio(šių) drausmės pažeidimo(-ų)  priežastis aiškinu taip: 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................                                                                                                                                                   

                                                                                                           ....................................................................                                                                                                                                             

                                                                                                                          (vardas, pavardė, parašas) 

Klasės auklėtojas.  Sprendžiant problemą (-as) imtasi šių priemonių: 
...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                  

                                                                                                             ..................................................................                                                                                                                                                         

                                                                                                                              (vardas, pavardė, parašas ) 

 

 

Susipažinau :    ................................................................                                 ............................................. 

                             (tėvo, globėjo/rūpintojo vardas, pavardė)                                              (parašas) 
                                                   
 

 


