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UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO 

PRIEMONIŲ SKYRIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Utenos „Saulės“ gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo skyrimo tvarka parengta, 

vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais 

Lietuvos Respublikos įstatymais, Utenos „Saulės“ gimnazijos nuostatais, gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklėmis, sutartimi su mokiniu ir jo tėvais (globėjais). 

2. Tvarkos paskirtis – skatinti gimnazistų saviraišką, pilietinę brandą, iniciatyvumą, kurti saugią 

ir sveiką ugdymo ir ugdymosi aplinką sudarant  salygas visiems besimokantiems gimnazijoje  

maksimaliai tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius. 

3. Ši tvarka nustato gimnazistų skatinimo ir drausminimo priemonių skyrimo sistemą. 

 

II.MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

4. Gimnazistai skatinami už pasiekimus, laimėjimus ir pažangą: 

4.1 už labai gerą ir gerą mokymąsi; 

4.2 už labai gerą  pamokų lankymą; 

4.3 už atstovavimą gimnazijai olimpiadose, miesto, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, 

varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose, ne gimnazijos organizuotuose 

renginiuose; 

4.4 už aktyvią veiklą gimnazijos savivaldos institucijose; 

4.5 aktyvų dalyvavimą gimnazijos organizuotoje neformalaus švietimo ir socialinėje 

veikloje gimnazijoje ir už jos ribų; 

4.6 už pagalbą kitam asmeniui, drąsų, pilietišką poelgį. 

5. Gimnazistai skatinami šiomis priemonėmis: 

5.1. žodiniu pagyrimu; 

5.2. gimnazijos direktoriaus padėkos raštu; 

5.3. kitų institucijų ir privačių asmenų padėka, prizais, pagal gimnazijos teiktą 

rekomendaciją; 

5.4. įrašu elektroniniame dienyne, gimnazijos internetinėje svetainėje, padėkos skelbimu 

viešoje erdvėje (gimnazijos televizoriuje), padėka mokinio tėvams; 

5.5. nemokama ekskusija, išvyka, renginiu; 

5.6. metų mokinio nominacija; 

5.7. šauniausios klasės titulu. 

6. Gimnazistai gali būti skatinami iš karto po laimėjimo, renginių metu, po semestro ar 

pasibaigus mokslo metams. 

7. Siūlyti gimnazistus skatinti gali: 

  7.1. gimnazijos direktorius; 

7.2. administracijos darbuotojai;  

7.3. klasių auklėtojai; 

7.4. dalykų mokytojai; 

7.5.  kiti asmenys. 

 

 

 



III.MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

8. Nuobaudos ir drausminimo priemonės mokiniui skiriamos: 

8.1. už pamokų nelankymą ir vėlavimą į pamokas; 

8.2. už necenzūrinių žodžių vartojimą, nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, 

mokiniais, kitais gimnazijos bendruomenės nariais; 

8.3. už sistemingus Mokinio taisyklių pažeidimus, netinkamą elgesį pamokų ir pertraukų 

metu; 

8.4. už naudojimąsi telefonu ir kitais pašaliniais daiktais pamokos metu; 

8.5. už alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą gimnazijoje ar jos 

teritorijoje; 

8.6. už dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą; 

8.7. už tyčinį gimnazijos turto sugadinimą; 

8.8. už svetimų daiktų pasisavinimą; 

8.9. už kitus gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus. 

9. Gimnazistai drausminami šiomis priemonėmis: 

9.1. žodinis įspėjimas; 

9.2. tėvų (globėjų) informavimas; 

9.3. raštiškas įspėjimas, darbo drausmės pažeidimo pažymos pildymas; 

9.4. gimnazisto svarstymas gimnazijos Vaiko Gerovės komisijoje, direkciniame 

susirinkime, perdavimas VTAT dėl administracinių poveikio priemonių šeimai ir/ar 

mokiniui taikymo, teikimas svarstymui savivaldybės Vaiko Gerovės komisijoje. 

9.5. direktoriaus įsakymai: papeikimai, griežti papeikimai, šalinimas iš gimnazijos už 

daugkartinius ir grubius mokinio taisyklių pažeidimus (jei yra 16 metų). 

10. Gimnazistus žodžiu drausminti gimnazijos teritorijoje gali visi gimnazijos darbuotojai, 

vadovaudamiesi etikos kodeksu ir gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis. 

11. Gimnazistus gimnazijos teritorijoje drausminti –įspėjant žodžiu arba raštą pateikiant 

direktoriui – gali privatūs asmenys ir pareigūnai, jei mokinio elgesys kelia pavojų aplinkai ir 

kitiems žmonėms. 

 

IV.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių skyrimo tvarka gimnazistus 

kasmet  supažindina klasių auklėtojai pasirašytinai. 

13. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių skyrimo tvarka gimnazistų tėvai 

supažindinami pirmojo susirinkimo metu. 

14. Ši tvarka skelbiama gimnazijos tinklapyje. 

15.  Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių skyrimo tvarką tvirtina arba keičia gimnazijos 

direktorius. 

_________________________________ 


