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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA 

 

I. BENDROJI DALIS 

                     1. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinių 

skatinimo ir  drausminimo tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Progimnazijos 

nuostatais, Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos 

ir intervencijos tvarkos aprašu. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą. 

 

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 2. Mokiniai gali būti skatinami už: 

 2.1. labai gerą mokymąsi; 

 2.2. pavyzdingą elgesį; 

 2.3. labai gerą progimnazijos lankomumą; 

 2.4. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose; 

 2.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje; 

 2.6. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą; 

 2.7. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje; 

                     2.8. už individualią pažangą. 

 3. Mokinių skatinimo priemonės: 

 3.1. žodinė padėka; 

3.2. mokytojo, klasės vadovo padėka raštu; 

 3.3. Progimnazijos direktoriaus padėka raštu; 

 3.4. Progimnazijos direktoriaus, klasės vadovo padėka tėvams už gerą vaikų  

auklėjimą; 

  3.5. viešas pavardžių skelbimas Progimnazijoje esančiame stende „Pasidžiaukime“,  

Progimnazijos interneto svetainėje, socialinio tinklo „Facebook“ profilyje; 

 3.6. esant galimybei, organizuojamos išvykos, įvairios stovyklos, projektai; 

 3.7. esant galimybei, mokiniai apdovanojami asmeninėmis dovanomis. 

 4. Mokiniai gali būti paskatinami pamokos, klasės valandėlės metu, renginių metu,  

pasibaigus pusmečiui, mokslo metams. 

 5. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią veiklą direktorius  

įformina įsakymu. 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

6. Drausminės priemonės gali būti taikomos už: 

6.1. mokymosi priemonių neturėjimą pamokoje; 

6.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje,  

savavališką išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu; 

 6.3. naudojimąsi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais  

pamokų metu; 

 6.4. vėlavimą į pamokas; 

6.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties; 

 6.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais Progimnazijos  

bendruomenės nariais, patyčių organizavimą; 

 6.7. necenzūrinių žodžių vartojimą; 



 6.8. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą; 

6.9. alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą Progimnazijoje,  

jos teritorijoje ir prieigose; 

 6.10. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose; 

 6.11. tyčinį Progimnazijos turto sugadinimą; 

 6.12. svetimų daiktų pasisavinimą; 

 6.13. kitus Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus. 

 7. Mokinių drausminimo priemonės: 

 7.1. Mokymosi priemonių neturėjimas pamokose: 

7.1.1. pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo  

įspėjimas („Aš tau skiriu žodinį įspėjimą“); 

 7.1.2. pasikartojus – rašoma pastaba el. dienyne ir skambinama telefonu mokinio  

tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 7.2. Netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje,  

savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu: 

 7.2.1. pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas; 

 7.2.2. pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje, rašoma pastaba el. dienyne ir  

skambinama telefonu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

7.2.3. pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje, skiriama Drausmės pažeidimo 

pažyma (Priedas Nr. 1), informuojamas socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas kviečia mokinio 

tėvus, mokytoją aptarti situaciją; 

 7.2.4. pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje, mokinys kviečiamas į 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdį (toliau – VGK). 

 7.3. Naudojimasis telefonu, grotuvu ir kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais 

pamokos metu: 

 7.3.1. pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas; 

 7.3.2. pasikartojus naudojimosi telefonu, grotuvu ir kitais ugdymo procese 

nereikalingais daiktais atvejams pamokos metu, rašoma pastaba el. dienyne, skambinama telefonu 

mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams). Mokytojas turi teisę paimti telefoną, grotuvą ir kitus 

ugdymo procese nereikalingus daiktus, grąžinti juos tik tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 7.4. Vėlavimas į pamokas: 

 7.4.1. mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas el. dienyne žymi „p“; 

 7.4.2. pasikartojus vėlavimui, rašoma pastaba el. dienyne, skambinama telefonu 

mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

 7.4.3. pasikartojus vėlavimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas 

socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas kviečia mokinio tėvus, aptaria situaciją, teikia 

rekomendacijas.  

7.4.4. pasikartojus vėlavimui, mokinys kviečiamas į Progimnazijos VGK posėdį, 

sudaromas pagalbos mokiniui planas. 

7.5. Pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties: 

7.5.1. mokiniui praleidus daugiau kaip 10 pamokų per mėnesį, klasės vadovas 

informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas; 

7.5.2. pasikartojus ir kitą mėnesį ir vėl praleidus daugiau kaip 10 pamokų, klasės 

vadovas užpildo Drausmės pažeidimo pažymą, informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), socialinį 

pedagogą; 

7.5.3. situacijai negerėjant, mokinys ir jo tėvai kviečiami į Progimnazijos VGK posėdį, 

sudaromas pagalbos mokiniui planas;  

7.5.4. negerėjant mokinio lankomumui, apie piktybišką ir nesistemingą Progimnazijos 

lankymą, informuojami Kėdainių r. savivaldybės Vaiko apsaugos skyriaus specialistai ir Kauno 

apskr. PK, Kėdainių r. PK viršininkas; 

7.5.5. pritaikius minėtas priemones, mokiniui toliau praleidinėjant pamokas be 

pateisinamos priežasties, kreipiamasi į Kėdainių r. savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisiją dėl minimalios priežiūros priemonės skyrimo.  



7.6. Nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais 

Progimnazijos  bendruomenės nariais, patyčių organizavimas: 

7.6.1. už mokinio nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su aplinkiniais, už patyčių 

organizavimą Progimnazijoje mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, mokytojas / klasės 

vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), socialinį pedagogą. Socialinis pedagogas 

informuoja Progimnazijos direktorių, kviečia mokinio tėvus, aptaria situaciją, teikia 

rekomendacijas, sudaro pagalbos mokiniui planą, siūlo psichologinę pagalbą; 

7.6.2. pasikartojus nepagarbiam, įžūliam, žeminančiam elgesiui, patyčių 

organizavimui ir gavus dar vieną Drausmės pažeidimo pažymą – mokinio elgesys svarstomas 

Progimnazijos VGK posėdyje; 

7.6.3. pasikartojus nepagarbiam, įžūliam, žeminančiam elgesiui, ar / ir toliau 

organizuojant patyčias, informuojama Kėdainių r. savivaldybės Vaiko apsaugos skyriaus 

specialistai ir Kauno apskr. PK, Kėdainių r. PK viršininkas; 

7.6.4. jei, pritaikius minėtas priemones, mokinio elgesys nesikeičia, kreipiamasi į 

Kėdainių r. savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios priežiūros 

priemonės skyrimo. 

7.7. Necenzūrinių žodžių vartojimas: 

7.7.1. pavartojus necenzūrinius žodžius – žodinis įspėjimas; 

7.7.2. pakartotinai pavartojus necenzūrinius žodžius, rašoma pastaba el. dienyne, 

skambinama tėvams (globėjams, rūpintojams); 

7.7.3. pakartotinai pavartojus necenzūrinius žodžius, rašoma Drausmės pažeidimo 

pažyma. Informuojamas socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas, kviečia mokinio tėvus, aptaria 

situaciją, teikia rekomendacijas, sudaro pagalbos mokiniui planą, siūlo psichologinę pagalbą; 

7.7.4. situacijai negerėjant, mokinio elgesys svarstomas Progimnazijos VGK posėdyje, 

sudaromas pagalbos mokiniui planas;  

7.7.5. jei, pritaikius minėtas priemones, mokinio elgesys nesikeičia, informuojama 

Kėdainių r. savivaldybės Vaiko apsaugos skyriaus specialistai ir Kauno apskr. PK, Kėdainių r. PK 

viršininkas. 

7.8. Dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas: 

7.8.1. įvykus konfliktinei, pavojų kitų saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai, 

rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas socialinis pedagogas, progimnazijos 

direktorius, tėvai (globėjai, rūpintojai). Socialinis pedagogas kviečia mokinio tėvus, aptaria 

situaciją, teikia rekomendacijas, sudaro pagalbos mokiniui planą, siūlo psichologinę pagalbą;  

7.8.2. vadovaujamasi Progimnazijos smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos 

tvarkos aprašu; 

 7.8.3. pasikartojus smurtiniam elgesiui, mokinio elgesys svarstomas Progimnazijos 

VGK posėdyje, sudaromas pagalbos mokiniui planas, siūloma psichologinė pagalba. 

7.9. Alkoholio, tabako ar elektroninių cigarečių, psichotropinių medžiagų vartojimas ir 

platinimas Progimnazijoje, Progimnazijos teritorijoje ir jos prieigose: 

 7.9.1. už rūkymą Progimnazijos patalpose, jos teritorijoje ir prieigose rašoma 

Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas kviečia 

mokinio tėvus, aptaria situaciją, teikia rekomendacijas, sudaro pagalbos mokiniui planą, siūlo 

psichologinę pagalbą;  

7.9.2. pasikartojus rūkymo atvejui, mokinys kviečiamas į Progimnazijos VGK. 

Situacijai nesikeičiant, informuojama Kėdainių r. savivaldybės Vaiko apsaugos skyriaus specialistai 

ir Kauno apskr. PK, Kėdainių r. PK viršininkas; 

7.9.3. už alkoholio vartojimą ir / ar psichotropinių medžiagų atsinešimą / vartojimą 

Progimnazijoje mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojamas Progimnazijos 

direktorius, socialinis pedagogas. Socialinis pedagogas kviečia mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus), Kauno apskr. PK Kėdainių r. PK pareigūnus. Mokinys kviečiamas į Progimnazijos 

VGK. 



7.10. Azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais 

vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba 

naudos): 

 7.10.1. pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus, mokinys įspėjamas žodžiu;

 7.10.2. pasikartojus azartiniams lošimams Progimnazijoje, rašoma Drausmės 

pažeidimo pažyma, informuojamas socialinis pedagogas, tėvai (globėjai, rūpintojai);  

7.10.3. situacijai nesikeičiant, mokinys kviečiamas į Progimnazijos VGK.  

7.11. Tyčinis Progimnazijos turto, vadovėlių, bibliotekos knygų, padalijamosios 

medžiagos sugadinimas: 

7.11.1. mokiniui tyčia suniokojus Progimnazijos materialinį turtą, rašoma Drausmės 

pažeidimo pažyma, informuojamas Progimnazijos direktorius, socialinis pedagogas, mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai), aptariama žala ir jos atlyginimas; 

7.11.2. pasikartojant tyčiniam turto gadinimui, mokinys kviečiamas į Progimnazijos 

VGK, sudaromas pagalbos mokiniui planas, siūloma psichologinė pagalba, aptariamas žalos 

atlyginimas. 

7.12. Svetimų daiktų pasisavinimas: 

7.12.1. pasisavinus svetimus daiktus, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojamas Progimnazijos direktorius, socialinis pedagogas, tėvai (globėjai, rūpintojai). 

Socialinis pedagogas kviečia mokinio tėvus, aptaria situaciją, teikia rekomendacijas, sudaro 

pagalbos mokiniui planą, siūlo psichologinę pagalbą; 

7.12.2. pasikartojus svetimų daiktų pasisavinimo atvejams, mokinys kviečiamas į 

Progimnazijos VGK, informuojamas Kauno apskr. PK Kėdainių r. PK viršininkas. 

7.13. Kiti Progimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai: 

7.13.1. mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas / klasės vadovas įspėja 

žodžiu; 

7.13.2. pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojamas socialinis pedagogas, tėvai (globėjai, rūpintojai). Socialinis pedagogas kviečiasi 

mokinį, aiškinasi situaciją, esant reikalui, kviečia mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus), sudaro 

pagalbos mokiniui planą, siūlo psichologinę pagalbą. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 8. Su Progimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka bei drausminimo 

priemonių taikymo  „laiptais“ (Priedas Nr. 2) mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės 

vadovas (pasirašytinai).  

 9. Tvarkos priežiūrą vykdo Progimnazijos vaiko gerovės komisija. 

 

_______________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Priedas Nr. 1 

 

KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA NR.___ 

 

 

DATA ______________ 

MOKINIO(-ĖS) VARDAS, PAVARDĖ, KLASĖ _______________________________ 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA IŠDUOTA UŽ: 

1. 

 

Mokymosi priemonių neturėjimą  

pamokoje. 

 8. 

 

Dalyvavimą muštynėse, jų 

inicijavimą, organizavimą. 

 

2. 

 

 

 

Netinkamą elgesį (pamokos  

trukdymą, nedalyvavimą  

ugdomojoje veikloje, savavališką  

išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų  

metu. 

 9. 

 

 

Alkoholio, tabako ar narkotinių 

medžiagų vartojimą ir platinimą 

progimnazijoje, 

progimnazijos teritorijoje ir jos 

prieigose. 

 

3. 

 

Naudojimąsi telefonu, grotuvu ar 

kt. ugdymo procese nereikalingais 

daiktais pamokų metu. 

 10. 

 

Azartinių lošimų organizavimą ir 

dalyvavimą juose. 

 

4. Vėlavimą į pamokas.  11. Tyčinį mokyklos turto sugadinimą.  

5. 

 

Pamokų praleidinėjimą be  

pateisinamos priežasties. 

 12. Svetimų daiktų pasisavinimą.  

6. 

 

 

 

Nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį  

su mokytojais, mokiniais, kitais  

progimnazijos bendruomenės 

nariais, patyčių organizavimą. 

 13. 

 

 

Kitus progimnazijos darbo tvarkos 

taisyklių, mokymosi sutarties 

pažeidimus (įrašyti). 

 

 

7. Necenzūrinių žodžių vartojimą.   

Išdavusio pažymą asmens                     Mokinio  

vardas, pavardė, parašas________________            vardas pavardė, parašas__________________ 
 

* iki čia užpildytą pažymą mokytojas perduoda socialiniam pedagogui. 

_______________________ 
 

 Drausmės pažeidimo priežastys: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 Rekomendacijos 

mokiniui:____________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Socialinio pedagogo                       Mokinio  

vardas, pavardė, parašas______________                 vardas, pavardė, parašas__________________ 

                                                                             

                                                  Tėvų (globėjų, rūpintojų)  



                                                                                    vardas, pavardė, parašas__________________ 

 
 
 

Priedas Nr. 2 

KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS 

 MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO „LAIPTAI“ 
 

 

1. ŽODINIS ĮSPĖJIMAS.  

Individualus pokalbis  

(ats. dalyko mokytojas / klasės vadovas) 

 

2.    PASTABA EL. DIENYNE IR TEL. 

SKAMBUTIS tėvams / globėjams / 

rūpintojams (ats. dalyko mokytojas / klasės 

vadovas) 

4.    PROGIMNAZIJOS VGK POSĖDIS. 

Sudaromas pagalbos mokiniui planas, paskiriamas 

pagalbos plano įgyvendinimą koordinuojantis asmuo 

(VGK narys). Esant būtinybei informuojama 

Kėdainių r. savivaldybės VTAS; Kauno apskr. PK 

Kėdainių r. PK. (ats. VGK pirmininkas) 

3. DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA. 

Pokalbis su socialiniu pedagogu, mokytoju /  

klasės vadovu, mokinio tėvais (globėjais / 

rūpintojais), teikiamos rekomendacijos mokiniui 

(ats. soc. pedagogas) 

5.   KĖDAINIŲ R. SAV. VGK POSĖDIS.  

Minimalios / vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimas, jos įgyvendinimo priežiūra, pagalba  

( ats. progimnazijos VGK) 

6.   PROGIMNAZIJOS TARYBOS POSĖDIS.  

Siūlymas nutraukti mokymosi sutartį  

(ats. direktorius, VGK pirmininkas) 

 


