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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA
I.

BENDROJI DALIS

1. Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau –
Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos
nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.
3. Tvarkos paskirtis – stiprinti mokinių mokymosi motyvaciją siekiant aukštesnės ugdymo(si)
kokybės, plėtojant mokinių socializaciją, kuriant emociškai saugią ir sveiką ugdymosi aplinką bei
sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, patirti
mokymosi sėkmę ir pripažinimą.
II.

MOKINIŲ SKATINIMAS

4. Mokiniai skatinami už:
4.1. labai gerą ir gerą mokymąsi, atstovavimą gimnazijai šalies ir miesto olimpiadose,
konkursuose, tarptautinėse varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne gimnazijos
organizuotose renginiuose (apdovanojimus reglamentuoja Šiaulių „Romuvos“ gimnazijos mokinių
nominavimo nuostatai);
4.2. aktyvią veiklą gimnazijos savivaldos institucijose;
4.3. aktyvų dalyvavimą neformaliojo švietimo, socialinėje – pilietinėje veikloje, pasiekimus
meninėje, sportinėje, kūrybinėje, visuomeninėje ir kt. veikloje;
4.4. kito asmens nusižengimo prevenciją, pažeidėjo sulaikymą;
4.5. gerą pamokų lankomumą;
4.6. už kitą veiklą, kuri teigiamai veikia gimnazijos įvaizdį.
5. Mokiniai skatinami šiomis priemonėmis:
5.1. kitų institucijų padėkos raštu, dovana pagal gimnazijos teiktą rekomendaciją;
5.2. gimnazijos padėkos raštu, asmeninėmis dovanomis;
5.3. gimnazijos padėkos raštu mokinio tėvams;
5.4. geriausiai besimokantiems, nepraleidusiems pamokų, pasižymėjusiems iniciatyvumu,
aktyvia veikla gimnazijos labui, laimėjusiems olimpiadose, konkursuose, varžybose, dalyvavusiems
projektuose, kituose renginiuose bei aktyviausiems mokinių tarybos nariams organizuojamos
išvykos, įvairios stovyklos, vykdomi projektai ir kt.;
5.5. 3-4 klasių mokiniams, kurių vidurinio ugdymo programos visų dabar besimokančių
dalykų praeito pusmečio įvertinimai yra ne mažesni nei 8, gavę tėvų sutikimą ir suderinę su
dėstančiais mokytojais, gali būti skiriamas laisvas lankomumas. Tą laiką mokiniai skiria
individualiam ugdymuisi įvairiose edukacinėse erdvėse. Šių mokinių lankomumas nežymimas,
tačiau mokiniai turi laiku atlikti visus mokytojo skirtus atsiskaitomuosius darbus;
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5.6. mokinio laimėjimų paviešinimu gimnazijos internetinėje svetainėje, informaciniame
televizoriuje ir kt.;
5.7. labai gerai baigusių mokinių nuotraukos kabinamos „Garbės galerijoje“.
6. Gimnazijos darbuotojas pastebėjęs pagirtiną mokinio elgesį užfiksuoja mokytojų
kambaryje esančiame Pavyzdingo elgesio ir gerų gimnazistų darbų žurnale.
7. Mokiniai gali būti skatinami iš karto po laimėjimo, pasibaigus pusmečiui ar mokslo
metams renginiuose, per klasės valandėles ir kt. Už labai gerą ir gerą mokymąsi, atstovavimą
gimnazijai šalies ir miesto olimpiadose, konkursuose, tarptautiniuose, varžybose, konferencijose,
festivaliuose ir kituose ne gimnazijos organizuotose renginiuose mokiniams skiriamos socialinės –
pilietinės veiklos valandos.
8. Siūlyti skatinti mokinį gali administracijos darbuotojai, klasės auklėtojas, kuratorius,
pedagogai, teikdami direktoriui rekomendaciją raštu ar žodžiu.
9. Padėkos už labai gerą ar gerą mokymąsi, pasiektus rezultatus, aktyvią veiklą įforminamos
direktoriaus įsakymu.
III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
10. Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
10.1. nedalyvavimą mokomojoje veikloje, reikalingų mokymo priemonių neturėjimą;
10.2. netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, savavališką
išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;
10.3. naudojimąsi telefonais, grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais ir jam
trukdančiais daiktais;
10.4. vėlavimą į pamokas;
10.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;
10.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos
bendruomenės nariais, svečiais;
10.7. kito asmens filmavimą, fotografavimą, nuotraukų ar vaizdo medžiagos viešinimą be to
asmens sutikimo;
10.8. fizinę ir emocinę prievartą (priekabiavimą, reketavimą, tyčiojimąsi, smurtą);
10.9. necenzūrinių žodžių vartojimą;
10.10. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;
10.11. energetinių gėrimų, alkoholio, elektroninių cigarečių, tabako ar narkotinių medžiagų
vartojimą ir platinimą gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje ir jos prieigose, gimnazijos
organizuojamų išvykų metu;
10.12. draudžiamų daiktų turėjimą (energetinių, alkoholinių gėrimų, tabako gaminių,
narkotinių ir kitų sveikatai kenksmingų medžiagų, ginklų, aštrių daiktų, dujų balionėlių,
pirotechninių gaminių ir kitų daiktų, galinčių pakenkti sveikatai);
10.13. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose;
10.14. gimnazijos inventoriaus ir mokymo priemonių niokojimą;
10.15. svetimų daiktų pasisavinimą;
10.16. reikalavimų aprangos kodui nesilaikymą;
10.17. kitus gimnazijos mokinių elgesio taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus.
11. Mokinius drausminti gali gimnazijos mokytojai, administracijos darbuotojai, pagalbos
specialistai.
12. Mokiniai drausminami šiomis priemonėmis:
12.1. žodiniu įspėjimu;
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12.2. įpareigojimu viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį;
12.3. raštiška pastaba Drausminių įspėjimų žurnale;
12.4. prevenciniais pokalbiais su pagalbos specialistais;
12.5. informaciniu pranešimu tėvams (globėjams/rūpintojams) žodžiu, raštu ar įrašant pastabą
elektroniniame dienyne;
12.6. mokinio elgesio svarstymu Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant tėvams (globėjams/
rūpintojams);
12.7. mokinio elgesio svarstymas skyriaus vedėjo ar administracijos pasitarime dalyvaujant
mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams) ar be jų;
12.8. jei mokiniui yra 18 m., atsižvelgiant į aplinkybes, jo elgesys gali būti svarstomas be
tėvų (globėjų/rūpintojų).
13. Drausminės nuobaudos:
13.1. įspėjimas žodžiu;
13.2. įspėjimas raštu;
13.2. laikinas pašalinimas iš dalyko pamokos(ų), renginio(ų) (ne ilgiau kaip 1 mėn.);
13.3. papeikimas;
13.4. griežtas papeikimas;
13.5. šalinimas iš gimnazijos.
14. Drausminė nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu.
17. Už mokinio padarytus šiurkščius nusižengimus bei netinkamą elgesį gimnazijos
direktorius iš karto gali skirti drausminę priemonę ar nuobaudą. Drausminė priemonė ar nuobauda
skiriama atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, mokinio elgesį iki pažeidimo
padarymo ir po jo. Apie nusižengimą mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) informuojami iš karto.
18. Mokiniui pastaba raštu ar drausminė priemonė registruojamas mokytojų kambaryje
esančiame „Drausminių įspėjimų žurnale“. Mokinys pasirašo po pastaba. Gimnazijos darbuotojas,
įrašęs pastabą, elektroniniu paštu ar žodžiu apie tai informuoja klasės auklėtoją, kuratorių.
19. Gavęs antrą pastabą „Drausminių įspėjimų žurnale“ mokinys kartu su klasės auklėtoju ar
kuratoriumi kviečiamas prevenciniam pokalbiui su socialiniu pedagogu.
20. Gavusiam trečią pastabą „Drausminių įspėjimų žurnale“, nuolat pažeidžiančiam mokinio
elgesio taisykles bei mokymosi sutarties įsipareigojimus mokiniui gali būti skiriama drausminė
nuobauda, jo elgesys ir tolimesnio mokymosi galimybės svarstomos skyriaus vedėjo,
administracijos ar Vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams/
rūpintojams). Posėdžio nutarimu gali būti siūloma gimnazijos direktoriui skirti mokiniui drausminę
nuobaudą ar taikyti kitas poveikio priemones.
21. Išanalizavus konkretaus mokinio netinkamo elgesio priežastis ir išnaudojus visas švietimo
pagalbos mokiniui galimybes, inicijuojamas kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybės Vaiko
gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.
22. Atsižvelgiant į nusižengimo pobūdį, nuobaudų eiliškumas gali būti keičiamas.
23. Pagerėjus mokinio elgesiui skirta nuobauda gali būti panaikinta direktoriaus įsakymu.
24. Mokinio drausminės priemonės bei nuobaudos sumuojamos ir galioja visą Mokymo
sutarties galiojimo laiką.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje
mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas, kuratorius.
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26. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokinių tėvai
supažindinami tėvų susirinkimų metu, tvarka pateikiama gimnazijos internetiniame tinklapyje.
27. Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarką keičia ir naikina gimnazijos direktorius.
__________________________
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