
PATVIRTINTA 

Jonavos politechnikos mokyklos  

direktoriaus 2021 m. gegužės 6 d.  

įsakymu Nr. V1 - 29 

 

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO IR 

DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos politechnikos mokyklos (toliau – Įstaiga) mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato skatinimo ir drausminimo būdus, priemones, prevencijos 

ir intervencijos priemonių sistemą, taisyklių ir reikalavimų aiškumą bei apibrėžtumą. 

2. Skatinimas vykdomas atsižvelgiant į Įstaigos tradicijas, finansines galimybes bei Įstaigos 

bendruomenės siūlymus. 

3. Šis Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams (pritarta Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1268, Įstaigos darbo tvarka, Įstaigos stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos 

skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti pirmąją 

kvalifikaciją, tvarkos aprašu, Įstaigos smurto prevencijos įgyvendinimo tvarka, Įstaigos Vaiko 

gerovės komisijos darbo tvarkos aprašu ir kitomis Įstaigos tvarkomis.  

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO SISTEMA 

 

4. Įstaigos mokiniai gali būti skatinami už gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, už padarytą 

mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus: 

4.1. už dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių 

organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant prie 

profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse olimpiadose 

bei konkursuose (toliau kartu vadinama – veiklos); 

4.2. už mokinių pastangas, aktyvų dalyvavimą, sistemingą lankomumą, iniciatyvų 

organizavimą ir/ar idėjų generavimą Įstaigos Mokinių taryboje, Įstaigos taryboje (savivaldos 

institucija) bei Įstaigos taryboje (kolegialus valdymo organas). 

5. Mokiniai gali būti skatinami: 

5.1. grupės vadovo, administracijos teikimu, skiriant mokymosi stipendiją už mokymosi 

pažangą ir mokymosi pasiekimus (atsižvelgiant į Įstaigos stipendijų mokėjimo ir materialinės 

paramos skyrimo mokiniui, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas siekdamas įgyti 

pirmąją kvalifikaciją, tvarkos aprašo 8 punktą); 

5.2. mokytojo, klasės/grupės vadovo žodine bei raštine padėka el. dienyne; 

5.3. Įstaigos direktoriaus žodine padėka; 

5.4. Įstaigos direktoriaus padėkos raštu. 

 

 

  



III. SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

6. Mokiniai privalo: 

6.1. lankyti Įstaigą, pagal direktoriaus patvirtintą pamokų tvarkaraštį, laikytis sudarytos 

mokymo ir kitų jų pasirašytų sutarčių bei Įstaigos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimų; 

6.2. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, būti tolerantiškais 

kitų žmonių atžvilgiu; 

6.3. stropiai ir sąžiningai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Įstaigos bendruomenės narius; 

6.4. nevėluoti į Įstaigą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų; 

6.5. tausoti vadovėlius, kitas knygas, mokymo priemones ir kitą Įstaigos inventorių. Už 

pamestas knygas atlyginti Įstaigos bibliotekai nustatyta tvarka, už sugadintą inventorių atlyginti 

materialinę žalą arba jį sutvarkyti; 

6.6. kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, nekviesti į mokyklą pašalinių 

asmenų. Nevartoti prievartos, necenzūrinių, šiukščių žodžių, nesmurtauti, neišnaudoti kitų mokinių, 

nerūkyti, nevartoti alkoholio, energinių gėrimų, psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų 

Įstaigoje ir už jos ribų; 

6.7. mokantis nuotoliniu būdu neužgaulioti, neįžeidinėti, neignoruoti, nenaudoti 

emocinio/psichologinio smurto tiek mokinių, tiek kitų Įstaigos bendruomenės narių atžvilgiu; 

6.8. pastebėjus galimas patyčias ar smurtą, nedelsiant informuoti Įstaigos klasės/grupės 

vadovą ir/ar socialinį pedagogą; 

6.9. gerbti tėvus ir vyresniuosius, mokytojus ir kitus Įstaigos bendruomenės narius, vykdyti 

mokytojų, Įstaigos vadovybės reikalavimus; 

6.10. pamokų metu be mokytojo leidimo nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, žaidimų 

konsolėmis; 

6.11. dalyvauti nuotolinėse pamokose, vykdyti mokytojų nurodymus; 

6.12. esant ne žemesnei kaip 18 laipsnių temperatūrai patalpose, nedėvėti striukių, paltų, 

kepurių; 

6.13. sporto salėje būti tik su sportine apranga ir avalyne; 

6.14. mokinio pažymėjimą su savimi turėti kiekvieną dieną ir Įstaigos darbuotojui paprašius – 

jį pateikti; 

6.15. už mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą mokinys gali būti drausminamas šiame Apraše 

nustatytomis priemonėmis. 

 

IV. SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA 

 

7. Drausminimo priemonės taikomos mokiniams per mokslo metus, klasės/grupės vadovui 

ir/ar socialiniam pedagogui surinkus iš mokytojų informaciją (atsižvelgiant į smurto prevencijos 

įgyvendinimo tvarkos 1, 2, 3 priedus) apie netinkamą mokinių elgesį, smurtą ir/ar patyčias pamokų 

ir pertraukų metu. 

8. Mokiniui, pažeidusiam mokinio elgesio ir Įstaigos vidaus tvarkos taisykles, gali būti 

taikomos šios prevencinės drausminamojo poveikio priemonės: 

8.1. mokytojai apie netinkamą mokinio elgesį, el. dienyno pagalba, informuoja mokinių tėvus 

(rūpintojus); 



8.2. jei netinkamas mokinio elgesys kartojasi, mokytojai informuoja klasės/grupės vadovą, 

kuris inicijuoja pokalbį su mokiniu ir/ar jų tėvais (rūpintojais); 

8.3. jei mokinys toliau vykdo mokinio elgesio ir Įstaigos vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, 

mokytojai, raštu, kreipiasi į Įstaigos socialinį pedagogą ir/ar klasės/grupės vadovą. Socialinis 

pedagogas, gavęs iš mokytojo mokinio elgesio ir vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo protokolą (1 

priedas), nedelsdamas pakviečia mokinį individualiam, prevenciniam pokalbiui. Mokinys užpildo 

paaiškinimą dėl netinkamo elgesio (2 priedas); 

8.4. esant poreikiui, į Įstaigą gali būti kviečiami mokinio tėvai (rūpintojai) individualiam, 

prevenciniam pokalbiui pas socialinį pedagogą ir/ar klasės/grupės vadovą; 

8.5. klasės/grupės vadovas, pritaikęs švietimo pagalbos mokiniui priemones, bet pastebėjęs, 

kad netinkamas mokinių elgesys toliau kartojasi, raštu (3 priedas) kreipiasi į Įstaigos Vaiko gerovės 

komisiją; 

8.6. esant poreikiui, gali būti organizuojamas ir skubus Vaiko gerovės komisijos posėdis.  

9. Jei Įstaigos Vaiko gerovės komisijos skirtos švietimo pagalbos priemonės mokiniui neturi 

poveikio: 

9.1. socialinis pedagogas bendradarbiauja su įvairiomis Jonavos rajono švietimo ir teisėsaugos 

pagalbos institucijomis, siekiant teikti efektyvią ir kokybišką pagalbą mokiniui ir jo šeimai; 

9.2. Vaiko gerovės komisija kreipiasi į Savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko 

minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo ar auklėjamojo poveikio priemonės 

įgyvendinimo nepilnamečiui mokiniui;  

9.3. jei yra išnaudotos visos drausminamojo poveikio ir švietimo pagalbos mokiniui 

priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Įstaigos bendruomenės narių 

saugumui – Vaiko gerovės komisija rekomenduoja pilnamečiui mokiniui pasirinkti kitą ugdymo 

įstaigą, atitinkančią jo ugdymo/si poreikius, jei mokinys nepilnametis – tariasi su Savivaldybės 

tarpžinybinio bendradarbiavimo koordinatore dėl tolimesnio mokinio ugdymo/si/ Įstaigoje.  

 

V. SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Klasių/grupių vadovai, el. dienyno pagalba, supažindina mokinius ir jų tėvus (rūpintojus) 

su Įstaigos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašu mokslo metų pradžioje. 

11. Esant poreikiui, Aprašas gali būti papildomas ir/ar koreguojamas. 

12. Aprašas yra skelbiamas Jonavos politechnikos mokyklos internetinėje svetainėje 

www.jpm.lt  

___________________________________ 

 

 

SUDERINTA 

Mokinių tarybos posėdyje 

2021 m. gegužės 5 d.  

Protokoliniu nutarimu (Protokolo Nr. 4) 

 

 

  

http://www.jpm.lt/


1 PRIEDAS 

 

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA 

 

MOKINIO ELGESIO IR VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAŽEIDIMŲ  

PROTOKOLAS 

 

20.... m. ............................. mėn. ....... d. 

 

Mokinio vardas, pavardė______________________________________________ 

 

Grupė ________________ 

 

Pažeidimų turinys (tinkančius pažymėkite): 

□ pamokos metu triukšmavo, trukdė dirbti ir susikaupti kitiems; 

□ neturėjo priemonių, reikalingų pamokai; 

□  pamokoje naudojosi mobiliuoju telefonu; 

□ į pamoką atsivedė pašalinių asmenų; 

□ pamokoje buvo su viršutiniais drabužiais (paltu, striuke, kepure ir kt.); 

□ vartojo necenzūrinius žodžius; 

□ tyčiojosi iš grupės draugų; 

□ tyčiojosi iš mokytojų; 

□ gadino mokymo priemones, kabineto inventorių; 

□ išėjo iš pamokos ankščiau laiko;  

□ į pamoką atėjo apsvaigęs nuo alkoholinių gėrimų; 

□ į pamoką atėjo apsvaigęs nuo narkotinių medžiagų; 

□ smurtavo prieš mokinius; 

□ smurtavo prieš mokytoją; 

□ vykdė kitus mokinio taisyklių pažeidimus (nurodyti)___________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Mokytojo vardas, pavardė, parašas ___________________________________________________ 

  



2 PRIEDAS 

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA 

 

................................................................................................................................................................ 
(mokytojo vardas, pavardė spausdintinėmis raidėmis) 

 

20..... - ............................ - .................... 

Jonava 

 

 

Jonavos politechnikos mokyklos 

Direktoriui 

 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL NETINKAMO MOKINIO ELGESIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                                                                              (vardas, pavardė ir parašas) 

 

 



3 PRIEDAS  

 

JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA 

 

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

(mokytojo vardas, pavardė spausdintinėmis raidėmis) 

 

20..... - ............................ - .................... 

Jonava 

 

 

Jonavos politechnikos mokyklos 

Vaiko gerovės komisijai 

 

 

 

PRANEŠIMAS 

DĖL NETINKAMO MOKINIO ELGESIO 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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

                                                                                   (vardas, pavardė ir parašas 


