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PATVIRTINTA 
Jungėnų pagrindinės mokyklos direktoriaus 
2016 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V-123 

 
 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 
MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKA 

 
Mokiniai vykdo mokyklos vadovybės, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų teisėtus 

reikalavimus, laikosi mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių. Mokinių interesus, jų 
poreikius tiria ir gina mokyklos Mokinių Taryba. Gindami savo teises, mokiniai gali skųstis žodžiu 
ir raštu mokyklos direktoriui, Mokyklos tarybai. 

 
1. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

1. Šios taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, 
budinčių mokinių pareigas, bendrąsias taisykles dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo 
bei kitų pažeidimų ir moksleivių, pažeidžiančių šias taisykles, atsakomybę. 

2. Šios taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, 
mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.  

3. Mokinys mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už mokyklos teritorijos ribų 
vadovaujasi etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais, saugo savo 
mokyklos garbę. 

4. Mokinys į pamoką ateina nuskambėjus skambučiui, pavėlavęs į pamoką atsiprašo ir 
paaiškina pavėlavimo priežastį. 

5. Pamokoje mokinys privalo turėti pamokai reikalingas priemones. 
6. Mokiniai į mokyklą ateina apsirengę tvarkingai, patalpose nedėvi viršutinių rūbų (paltų, 

striukių, kepurių). Mokinio išvaizda (šukuosena, makiažas, papuošalai, manikiūras) turėtų būti 
kukli, nešokiruojanti, netrikdanti aplinkinių dėmesio. Privaloma turėti visas darbui pamokose 
reikalingas priemones. Sportinę aprangą ir avalynę naudoti tik kūno kultūros pamokose. 

7. Mokinys, neatvykęs į mokyklą (pamoką), informuoja klasės vadovą apie neatvykimo 
priežastį tą pačią dieną, o pateisinamąjį dokumentą pristato iškart atvykęs į mokyklą. Tėvai gali 
pateisinti pamokų nelankymo priežastį už tris dienas, praleidus daugiau nei tris dienas iš eilės, 
galioja tik gydytojo pažyma. 

8. Pamokų, renginių, laisvalaikio ir ekskursijų metu mokiniai laikosi saugaus elgesio 
reikalavimų. 

9. Mokiniai rūpinasi asmeninių daiktų apsauga, nepalieka jų klasėse išeidami į kitas 
mokymo ar renginių patalpas, išvykdami iš mokyklos. 

10. Leisti savo laisvalaikį be mokytojo (vadovo) priežiūros mokykloje po pamokų 
draudžiama. 

11. Draudžiama mokykloje vartoti, pardavinėti psichoaktyvias medžiagas (tabaką, alkoholį, 
narkotines medžiagas ir kt.) ar atvykti į mokyklą nuo jų apsvaigus. Mokykloje, jos teritorijoje bei 
teritorijos prieigose nerūkyti, nevartoti kvaišalų, nenaudoti   pirotechnikos priemonių. 

12. Nenaudoti fizinės (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinės (pravardžiuoti, grasinti, 
ignoruoti ir pan.) prievartos; nereketuoti; nevartoti necenzūrinių žodžių; atsisakyti azartinių žaidimų 
ir reaguoti į mokyklos darbuotojo ir budėtojo pastabas. 

13. Informuoti auklėtoją, socialinę pedagogę apie rengiamus ir/ar vykdomus nusikaltimus ir 
kitą draudžiamą veiklą. 

14. Pamokoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais. Mokytojas turi 
teisę atimti iš mokinio minėtus daiktus ir grąžinti po pamokos ar atvykus tėvams.  
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2. MOKINIŲ PAREIGOS 
1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos darbo tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
2. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – nuosekliai ir stropiai mokytis, būti 

atidžiam ir aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis. 
Negalima be pateisinamos priežasties atsisakyti atsakinėti, nedalyvauti mokomojoje veikloje. 

3. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas privaloma iki 16 metų. 
4. Punktualiai lankyti visas pamokas, pasirinktus modulius ir neformaliojo švietimo 

užsiėmimus. 
3.5. Mokytojo skirti projektiniai, ilgalaikiai, mokomieji ir ugdomieji darbai yra privalomi. 
3.6. Mokinys, dėl rimtų priežasčių turintis išeiti iš pamokų, apie tai informuoja klasės 

auklėtoją arba dalyko mokytoją. 
7. Neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai, būtina informuoti mokytoją prieš pamoką. 
8. Rašyti visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus. 
9. Pamokų bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/renginio rimties, 

reaguoti į mokytojo ar mokyklos personalo pastabas.  
10. Viršutinius rūbus ir galvos apdangalus kabinti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų ar kitų 

vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į budinčią darbuotoją. 
11. Persirengus kūno kultūros pamokoms, drabužiuose nepalikti vertingų daiktų (už jų 

dingimą mokykla neatsako). Kūno kultūros pamokose mokiniams draudžiama segėti auskarus, 
grandinėles ir mūvėti žiedus. 

12. Laikytis švaros bei tvarkos visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, 
salėse, bibliotekoje, kieme ir negadinti mokyklos turto. Sugadinus turtą ar padarius kitokią 
materialinę žalą mokyklai,  mokinys ir jo tėvai atlygina per 10 dienų. 

13. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 
14. Bibliotekoje laikytis nustatytos tvarkos ir nustatytų taisyklių. 
15. Valgykloje valgyti kultūringai, netrukdyti kitiems; pavalgius nunešti indus prie 

plovyklos. 
16. Pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės 

nariais. 
17. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą; susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos 

sveikatos priežiūros specialistą ar mokytoją. 
18. Pertraukų ir pamokų metu neišeiti iš mokyklos teritorijos. 
 

3. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
Mokiniams drausminti gali būti taikomos šios priemonės: 
1. Žodinis įspėjimas; 
2. Pastaba, kuri įrašoma į elektroninį dienyną; 
3. Drausmės pažeidimo pažyma (priedas Nr.1) (rašo klasių auklėtojai, socialinė pedagogė, 

mokytojai, administracija). Šios pažymos registruojamos ir saugomos pas klasės auklėtoją (kopija 
pristatoma direktorei); 

4. Direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas, griežtas papeikimas, paskelbiant įsakymą 
skelbimų lentoje visų mokinių žiniai; 

5. Tėvų iškvietimas į mokyklą. Sutarties sąlygų aptarimas su mokiniu ir jo tėvais. 
6. Pranešimas policijos komisariatui (už sunkų nusikaltimą, piktybinį Mokinių elgesio 

taisyklių pažeidimą), pranešimas VTAT (už tėvų valdžios nepanaudojimą arba panaudojimą 
priešingai vaiko interesams, ar kliudymą jaunimui mokytis, ar rūkymą ir alkoholio vartojimą 
mokyklos teritorijoje); 

7.Svarstymas: 
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7.1. Mokyklos vaiko gerovės komisijoje klasės auklėtojo/socialinės pedagogės teikimu. 
Informuojami mokinio tėvai (globėjai). Informuoja klasių auklėtojai. 

7.2. Mokyklos administracijos posėdyje. Informuojami mokinio tėvai (globėjai). Informuoja 
klasių auklėtojai. 

7.3. Mokytojų tarybos posėdyje mokyklos direktoriaus teikimu, informuojant mokinio tėvus 
(globėjus). Informuoja klasių auklėtojai. 

7.4. Mokyklos taryboje, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams), dėl mokinio šalinimo iš 
mokyklos. 

3.1. Nuobaudos, skiriamos už pamokų nelankymą ir vėlavimą į pamokas 
Pamokos pradžią skelbia skambutis. 
3.1.1.Pavėlavus į pamoką 3 kartus — pastaba raštu (įrašant elektroninį dienyną). 
3.1.2. Pavėlavus į pamoką daugiau kaip 3 kartus, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, kuri 

pristatoma klasės auklėtojai, kopija direktorei.  
3.1.2. Praleidus be pateisinamos priežasties 5 pamokas, ar pabėgus iš vienos pamokos, 

klasės auklėtojas informuoja tėvus. 
3.1.3. Praleidus be pateisinamos priežasties 20 ir daugiau pamokų per mėnesį arba 3 kartus 

pabėgus, klasės auklėtojo, dalyko mokytojo teikimu mokinys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės 
komisijoje, mokinio tėvai informuojami raštu. 

3.1.4. Situacijai nepagerėjus, mokinys svarstomas mokyklos Administracijos posėdyje, jam 
pareiškiamas direktoriaus papeikimas, įrašant į asmens bylą ir paskelbiant įsakymą visų mokinių 
žiniai skelbimų lentoje. Informuojami mokinio tėvai. 

3.1.6. Mokinys, nelankantis pamokų po svarstymo posėdyje, direktoriaus teikimu 
perduodamas Policijos komisariatui (už tėvų valdžios nepanaudojimą ar panaudojimą priešingai 
vaiko interesams, ar kliudymą bendraklasiams mokytis) dėl administracinių poveikio priemonių 
taikymo šeimai. 

3.1.7 Mokinys, turintis 16 m. ir nelankantis pamokų po administracinių poveikio priemonių 
taikymo šeimai, direktoriaus teikimu perduodamas svarstyti mokyklos Mokytojų tarybai ir 
Mokyklos tarybai dėl šalinimo iš mokyklos. 

3.1.8. 9, 10 klasės mokinys:  
 be pateisinamos priežasties praleidęs 10 pamokų per savaitę (apie tai socialinę pedagogę 
informuoja klasių auklėtojai), kviečiamas pas socialinę pedagogę pasiaiškinti, informuojant apie tai 
mokinio tėvus (globėjus); 
 pasikartojus tokiam atvejui, mokinys kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į 
Administracijos posėdį, kuriame aiškinamasi pamokų praleidimo priežastys, teikiami pasiūlymai 
dėl kitų drausminimo priemonių taikymo mokiniui.  
 atsiskaitymo už praleistas pamokas tvarka: mokinys, praleidęs daugiau kaip trečdalį 
dalyko pamokų per trimestrą, yra neatestuojamas, išskyrus ligos atvejus ir turint gydytojo pažymą. 
Jam skiriama diferencijuota įskaita iš praleistų pamokų medžiagos, kurios rezultatas įskaitomas 
vedant trimestro pažymį. 

3.2.Nuobaudos, skiriamos už mokyklos darbo tvarkos, Mokinių elgesio taisyklių (toliau 
„Taisyklių“) pažeidimus 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklių, Mokinių elgesio taisyklių ir mokymosi sutarties 
pažeidimai fiksuojami Drausmės pažeidimo pažymoje. 
Drausmės pažeidimo pažymą gali užpildyti klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, budintis 
mokytojas, socialinė pedagogė, kiti mokyklos darbuotojai. 

3.2.1.Mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės auklėtojas pareiškia žodinį 
įspėjimą. 

3.2.2. Pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma pastaba elektroniniame dienyne.  
3.2.3. Trečią kartą nusižengus Taisyklėms rašoma, Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 
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3.2.4. Surinkus 2 Drausmės pažeidimo pažymas, į mokyklą kviečiami mokinio tėvai 
(globėjai, rūpintojai) pokalbio su klasės auklėtoju, mokyklos socialine pedagoge. 

3.2.5. Surinkęs 3 Drausmės pažeidimo pažymas mokinys svarstomas mokyklos Vaiko 
gerovės komisijoje, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.2.6. Surinkęs 5 Drausmės pažeidimo pažymas arba padarius grubų drausmės pažeidimą 
(vagystė, smurtinis atvejis ir pan.), padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos 
komisariatui dėl prevencinio pokalbio, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.2.7. Surinkus 8 Drausmės pažeidimo pažymas arba pakartotinai padarius grubų 
drausmės pažeidimą (vagystė, smurtinis atvejis ir pan.), padarytų nusižengimų aprašymai 
perduodami Policijos komisariatui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo šeimai, 
informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.2.8. Surinkęs 10 Drausmės pažeidimo pažymų mokinys svarstomas mokyklos Mokytojų 
taryboje, Mokyklos taryboje dėl šalinimo iš mokyklos, remiantis Švietimo įstatymo 29 str., 
informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.2.9. Jei mokinio, neturinčio 16 m., elgesys kelia grėsmę kitų bendruomenės narių 
saugumui, Mokyklos taryba Mokytojų tarybos teikimu svarsto klausimą dėl mokyklos pakeitimo. 
Dalyvauja mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.2.10. Jei mokinio, turinčio 16 m., elgesys kelia grėsmę kitų bendruomenės narių saugumui, 
Mokyklos taryba Mokytojų tarybos teikimu svarsto klausimą dėl mokinio šalinimo iš mokyklos. 
Dalyvauja mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.3. Nuobaudos už necenzūrinių žodžių vartojimą mokykloje 
3.3.1. Necenzūrinių žodžių pavartojimas mokykloje 1 kartą — žodinis mokytojo įspėjimas. 
3.3.2. Pasikartojantis necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje — rašoma Drausmės 

pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 
3.3.3. Nuolatinis necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje (3 Drausmės pažeidimo 

pažymos) - direktoriaus teikimu padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos 
komisariatui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo (ATPK 174, 175, 181 str.), 
informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.4. Nuobaudos už azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose 
3.4.1. Azartiniais lošimais vadinamas bet koks lošimas iš pinigų ar kitokių vertingų daiktų 

siekiant gauti pelno arba naudos; 
3.4.2. Pirmą kartą pastebėjus lošiant kortomis ar žaidžiant kitus azartinius žaidimus 

mokykloje, lošimo priemonės konfiskuojamos ir grąžinamos tik tėvams; 
3.4.3. Pasikartojus azartiniams lošimams ar žaidimams kortomis mokykloje, rašoma 

Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 
3.4.4. Nuolatinis azartinių lošimų žaidimas mokykloje (3 Drausmės pažeidimo pažymos) — 

direktoriaus teikimu padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariatui dėl 
administracinių poveikio priemonių taikymo (ATPK 174, 175, 181 str.), informuojami tėvai 
(globėjai, rūpintojai); 

3.5. Nuobaudos už naudojimąsi telefonais ir mp3 grotuvais pamokų metu 
3.5.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinius, besinaudojančius telefonais ir/arba mp3 grotuvais 

pamokos metu, - žodinis mokytojo įspėjimas;  
3.5.2. Pasikartojus naudojimosi telefonu ir/arba mp3 grotuvais pamokos metu atvejams, 

rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Tokiais atvejais 
mokytojas turi teisę atimti telefoną ir/arba mp3 grotuvą ir grąžinti jį tik tėvams; 

3.6. Nuobaudos už alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimą mokykloje, 
mokyklos teritorijoje ir jos prieigose 

3.6..1. Už rūkymą, mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje ir prieigose pirmą kartą – 
pildoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai. 
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3.6.2. Mokiniui ir toliau rūkant mokyklos patalpose, jos teritorijoje ir prieigose, socialinės 
pedagogės, direktoriaus teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Policijos komisariato 
Nepilnamečių reikalų poskyriui dėl prevencinio poklalbio, apie tai informuojami tėvai (globėjai, 
rūpintojai); 

3.6.3. Situacijai pasikartojus (rūkant, mokyklos teritorijoje, jos prieigose, patalpose), 
direktoriaus teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Policijos komisariato Nepilnamečių 
reikalų poskyriui administracinėms nuobaudoms taikyti, apie tai informuojami tėvai (globėjai, 
rūpintojai); 

3.6.4. Pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų - į mokyklą 
prevencinio pokalbio kviečiami mokinio tėvai/globėjai. 

3.6.5. Antrą kartą pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, 
padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariato Nepilnamečių reikalų poskyriui, 
informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

3.6.6. Pastebėjus mokinį(-ius) pardavinėjant psichoaktyvias medžiagas mokyklos 
teritorijoje, patalpose informuojama PK darbuotojai. 
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      Priedas Nr. 1 
 

KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA Nr.  
 

Data............................ 

Mokinys (ė) ........................................................................................................................................... 

Klasė.......................Auklėtoja................................................................................................................ 

 
Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos metu (pabraukti) : 

 Triukšmavo; 

 Vartojo necenzūrinius žodžius; 

 Nereagavo į mokytojo pastabas; 

 Nedirbo pamokos metu; 

 Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo; 

 Gadino mokyklos inventorių; 

 Rūkė mokyklos teritorijoje; 

 Vartojo psichotropines medžiagas; 

 Lošė azartinius žaidimus, kortomis; 

 Be pateisinamos priežasties praleido pamokų; 

 Pavėlavo į pamoką; 

 Neturėjo darbo priemonių; 

 Atsisakė rašyti kontrolinį darbą/atsakinėti; 

 Kita (įrašyti) ...................................................................................................................................... 

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

Mokytojo parašas .............................Vardas, pavardė............................................................................ 

 

Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas: ........................................................................... 

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

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

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

Mokinio parašas .................................Vardas, pavardė.......................................................................... 

Klasės auklėtoja ._________________  Mokyklos direktorė_____________________ 


