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ŠIAULIŲ R. GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Šiaulių r. Gruzdžių gimnazijos (toliau – Gimnazija) Mokinių skatinimo ir drausminimo 

tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268, Gimnazijos nuostatais ir kitomis Gimnazijos tvarkomis. 

2. Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos aprašas nustato taisyklių ir reikalavimų 

aiškumą, apibrėžtumą, visuotinumą, teisingumą, priimtinumą.  

3. Šis aprašas nustato mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės vadovo, socialinio 

pedagogo, logopedo, specialiojo pedagogo, psichologo, pedagogų bei administracijos 

bendradarbiavimo galimybes, skatinant ar drausminant mokinius.  

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TIKSLAS IR UŽDAVINIAI 
 

4. Skatinimo ir drausminimo tikslas – kurti palankų emocinį klimatą mokytis, nustatant 

skatinimo, nuobaudų skyrimo priemonių santykius, stiprinti mokymosi motyvaciją ir gerinti 

mokinių elgesį formalioje ir neformalioje veikloje bei ugdyti asmenybę.  

5. Skatinimo ir nuobaudų skyrimo uždaviniai:  

5.1. sudaryti palankias sąlygas mokinių pomėgiams ir gebėjimams atsiskleisti ugdymo 

procese;  

5.2. skatinti norą tobulėti ir siekti aukštesnių individualių pasiekimų įvairiapusėje veikloje; 

5.3. ugdyti mokinių kūrybiškumą, iniciatyvumą, atsakingumo ir pasitikėjimo savimi jausmą; 

5.4. kelti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant asmeninės pažangos; 

5.5. padėti mokiniams koreguoti savo elgesį, ugdyti savikontrolę, sąmoningumą, kurti saugią 

mokymuisi aplinką. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 
 

6. Mokiniai skatinami už:  

6.1. puikų ir labai gerą mokymąsi bei elgesį;  

6.2. Gimnazijos garsinimą Šiaulių rajono savivaldybės bei regiono, šalies ir tarptautiniu mastu;  

6.3. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje, visuomeninėje ir kt. veikloje;  

6.4. pastangas ir padarytą asmeninę pažangą;  

6.5. pavyzdingą ir kultūringą elgesį visos Gimnazijos bendruomenės narių atžvilgiu;  

6.6. aktyvų dalyvavimą klasės, Gimnazijos renginiuose;  

6.7. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose;  

6.8. geranoriškumą ir pagalbą klasės vadovui, pedagogams ir visai Gimnazijos bendruomenei;  

6.9. gerą pamokų ir neformaliojo švietimo užsiėmimų lankomumą;  

6.10. kilnų poelgį;  

6.11. kelio užkirtimą nusižengimui ar drausmės pažeidimui.  

7. Skatinimo priemonės: 

7.1. padėka (raštu, žodžiu); 

7.2. pagyrimas elektroniniame dienyne; 



7.3. esant galimybei apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis; 

7.4. nuotraukos patalpinimas gimnazijos stende ir/ar Gimnazijos interneto svetainėje; 

7.5. padėkos raštų mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimas; 

7.6. ekskursijos, išvykos organizavimas (esant galimybei). 

8. Skatinimo priemones taiko:  

8.1. klasės vadovas;  

8.2. pedagogai;  

8.3. Gimnazijos vadovas;  

8.4. Gimnazijos savivaldos institucijos.  

9. Skatinimo formos: 

9.1. pagyrimų rašymas elektroniniame dienyne už asmeninę pažangą pamokose, pasibaigus 

pusmečiui, atlikus papildomus darbus, dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose, aktyvų 

dalyvavimą neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, už  puikų elgesį bei Gimnazijos lankymą; 

9.2. padėkos raštų teikimas mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) Padėkos dienos metu 

(klasių auklėtojų teikimu); 

9.3. tarptautinių, respublikinių, rajoninių konkursų, olimpiadų, varžybų nugalėtojų, prizininkų, 

laureatų pavardžių ir pasiekimų skelbimas Gimnazijos internetinėje svetainėje;  

9.4. ekskursijų organizavimas mokslo metų pabaigoje už aukštus mokymosi pasiekimus 

(metiniai dalykų įvertinimai ne mažiau kaip 8). 

10. Piniginių premijų skyrimas:  

10.1. kandidatus premijoms gauti teikia klasių auklėtojai, mokytojai;  

10.2. premijas skiria komisija, sudaryta iš administracijos atstovo, klasių auklėtojų metodinės 

grupės pirmininko, Gimnazijos mokinių prezidento;  

10.3. mokslo metų pradžios šventėje – už praėjusių mokslo metų aukštus akademinius 

pasiekimus, Vasario 16 d. minėjime – už asmeninę pažangą, puikų elgesį bei aktyvią 

bendruomeninę  veiklą. 

11. „Metų abituriento“ vardo suteikimas ir premijos skyrimas:  

11.1. už puikius ir labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvų dalyvavimą gimnazijos, Gruzdžių 

miestelio ir šalies kultūrinėje ir visuomeninėje veikloje, dalyvavimą bei pasiekimus tarptautiniuose, 

respublikiniuose ir rajoniniuose konkursuose, olimpiadose, projektuose bei puikiai išlaikytus 

Brandos egzaminus;  

11.2. Klasės auklėtojas iki gegužės 1d. kandidatus „Metų abituriento“ vardui pristato 

Gimnazijos mokytojų tarybai;  

11.3. Pasibaigus mokslo metams ir Brandos egzaminų sesijai, klasės auklėtojas pateikia 

komisijai kandidatų metinius bei Brandos egzaminų rezultatus;  

11.4. komisija, sudaryta iš Gimnazijos administracijos atstovo, IV –tos gimnazijos  klasės 

auklėtojo, Gimnazijos tarybos atstovo, mokinių prezidento, įvertina kandidatų pasiekimus bei atviru 

balsavimu išrenka „Metų abiturientą“;  

11.5. „Metų abituriento“ vardas suteikiamas ir premija skiriama Brandos atestatų įteikimo 

metu. 

 

IV. MOKINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA 
 

12. Mokiniams nuobaudos skiriamos už:  

12.1. pamokų praleidimą be pateisinamos priežasties;  

12.2. vėlavimą į pamokas be pateisinamos priežasties;  

12.3. mokytojų užduočių nevykdymą;  

12.4. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su pedagogais, mokiniais, kitais Gimnazijos 

bendruomenės nariais ugdymo proceso metu;  

12.5. mobiliųjų telefonų naudojimą (neišjungimą) pamokų metu;  



12.6. netinkamą elgesį: šiukšlinimą, spjaudymąsi, stumdymąsi, necenzūrinių žodžių vartojimą, 

nedalyvavimą ugdomojoje veikloje, smurtą, patyčias, rūkymą (paprastas bei elektronines cigaretes), 

alkoholinių, energetinių gėrimų, kitų kvaišalų vartojimą Gimnazijos teritorijoje;  

12.7. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;  

12.8. svetimų daiktų pasisavinimą;  

12.9. Gimnazijos turto niokojimą (suolų laužymą, sienų tepliojimą, knygų plėšymą ir kt.); 

12.10. grubius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pažeidimai, keliantys grėsmę mokinių ar 

kitų asmenų saugumui ir sveikatai).  

13. Nuobaudas taikymo priemonės:  

13.1. įspėjimas žodžiu; 

13.2. pastaba žodžiu/raštu (įrašant į elektroninį dienyną); 

13.3. Gimnazijos direktoriaus pastaba; 

13.4. papeikimas; 

13.5. griežtas papeikimas; 

13.6. draudimas atstovauti Gimnaziją Šiaulių rajono, šalies, tarptautiniuose renginiuose, 

dalyvauti gimnazijos organizuojamuose renginiuose numatytą laikotarpį; 

13.7. netinkamo elgesio aptarimas Gimnazijos direkciniame posėdyje, Gimnazijos tarybos 

pasitarimuose; 

13.8. siūlymas pasirinkti kitą ugdymo įstaigą (mokiniui, neturinčiam 16 metų). 

14. Pastabą, papeikimą, griežtą papeikimą Gimnazijos direktorius įformina įsakymu. 

15. Destruktyvaus elgesio, praleidinėjantys pamokas, blogai besimokantys mokiniai, sulaukę 

16 metų, kuriems buvo taikomos visos drausminimo, lankomumo tvarkose numatytos priemonės ir 

jos nebuvo veiksmingos, perspėjus tėvus (globėjus, rūpintojus), Gimnazijos tarybos sprendimu ir  

Gimnazijos direktoriaus įsakymu šalinami iš Gimnazijos. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Su Gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų pradžioje 

mokinius supažindina klasių vadovai.  

18. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su šia tvarka supažindinami tėvų susirinkimų metu. 

19. Tvarka skelbiama Gimnazijos internetinėje svetainėje. 

 


