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KA]LVARIJOS GIMNAZIJOS
MOKINIU SKATINIMO III NUOBAUDU SKYRIMO TVARKOS APRASAS

I BENDROJI DALIS

1. Kalvarijos gimnazijos Mokiniq skatinimo ir nuobaudq skyrimo tvarka (toliau - Tvarka)
parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo istatymu, Vaiko teisiq konvencija, kitais
Lietuvos Respublikos istatymais, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklemis.
Tvarka nustato mokiniu skatinimo ir clrausminimo sistema.

II. ]uoKrNIU SKATINIMAS

2. Mokiniai gali buti skatinarmi uZ:
2.1 . labai ger4 mokym4si ;

2.2. pavy zdingq el gesi ;
2.3. labai ger4 pamokq lankyrnL4;

2.4. aktyvum4, iniciatyr,rrm4 pamokose;
2.5. aktlvq dalyvavim4 klases ir mokyklos savivaldos veikloje;
2.6. mening, sporting, kDrybing, visuomening veikl4;
2.7 . mokyklos garsinim4 savivaldybes, respublikos mastu;
2.8. pasiekimus menineje, sportineje, kDrybineje ar kt. veikloje.

3. Mokiniq skatinimo priemonds:
3.1. Zodine padeka;
3.2. mokytojo, klases vadovo padeka raStu;
3.3. gimnazijos direktoriaus pa.deka raStu;
3.4. gimnazijos direktoriaus, kllases vadovo padeka tevams uL ger1 vaikq auklejim4;
3.5. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, maZiausiai nepateisintq pamokq

praleidusiems, pasiZymejusiems inir:iatyvumu, aktyvia veikla gimnazijos labui, olimpiadose,
konkursuose, varZybose, kituose renginiuose mokiniams, atsakingai ne5iojantiems uniform4,
aktyviems tarybo s nariams organizuoj amo s i Svyko s.

4. Mokiniai paskatinami klar;es valandeles metu, renginiq metu, pasibaigus pusmediui,
mokslo metams.

5. Padekas uL gerq mokym4si, pasiektus svarbius rezultatus, aktyvi4 veikl4 iforminama
direktoriaus isakymu.

III. MOKINIU DRAUSMINIMAS

6. Drausminds priemonds gali biiti taikomos uZ:
6. 1, mokymosi priemoniq neturejim4;
6.2. netinkam4 elgesi (pamokos trukdym4, nedalyvavim4 ugdomojoje veikloje, savavali5k4

i5ejim4 i3 kabineto ir kt.) pamokq metu;
6.3. naudojim4si telefonu, mp3 grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais

pamokq metu;
6.4. nuolatini velavim4 i pamokas;
6.5. pamokq praleidinejim4 be pateisinamos prieZasties;
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6.6. nepagarbq, iZDlq, Le:minanti elgesi su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos
bendruomends nariais;

6.7, necenzlriniq LodLit4 vartoj im4;
6. 8 . dalyvavim4 mu5tyne se, j q inicij avim4, or ganizavim1;
6.9. alkoholio, tabako ar narkotiniq medZiagq vartojim4 ir platinim4 gimnazijoje,

gimnazijos teritorijoje ir jos prieigose:
6.10. azartrniq lo5imq orgetnizavim4 ir dalyvavim4 juose;
6.1 1. tydini gimnazijos turto sugadinim4;
6. 1 2. svetimq daiktq pasisavinim4;
6.13. kitus gimnazijos darbo tvarkos taisykliq, mokymosi sutarties paZeidimus.

7. Mokiniq drausminimo priemonds:
7. 1. Mokymosi priemonir; neturdjimas:
- pirm4 kart4 neatsine5us reikiamq mokymo priemoniq - Zodinis mokyojo ispejimas;
- pasikartojus - pastaba el.dienyne, informuojami mokinio tevai (globejai, rDpintojai).
7.2. Netinkamas elgesys ('pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje veikloje,

savavali5k4 iS€jimas i5 kabineto ir li:t.) pamokq metu:
- pirmE kart4 pastebejus - Zodinis mokltojo ispejimas;
- pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje - ra5oma Drausmds paZeidimo paiyma

(priedas), pastaba el.dienyne, informuoj ami mokinio tevai (globej ai, rlpintoj ai);
- surinkus 3 Drausmes paZeidimo paZymas, informuojama socialine pedagoge, kviediami

mokinio tevai (globejai, rDpintojai), nLokinys svarstomas Vaiko gerovds komisijos posedyje.
7.3. Naudojimasis telefonu, mp3 grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais

daiktais pamokos metu:
- pirm4 kart4 pastebejus -:Zodinis mokytojo ispejimas;
- pasikartojus naudojimosi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais

daiktais pamokos metu atvejams la5oma Drausmds paZeidimo palyma, pastaba el.dienyne,
mokytojas turi teisg atimti telefon4, grotuv4 ar kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus ir
perduoti socialinei pedagogei. Daiktai grqLinami tik tevams (globejams, rupintojams).

- pasikartojus naudojimosi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais
daiktais pamokos metu atvejams ra5oma Drausmes paZeidimo paLyma, pastaba el.dienyne,
mokytojas turi teisg atimti telefon4, grotuv4 ar kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus ir
perduoti gimnazijos direktoriui. Daiktai grqzinami tik tevams (globejams, rupintojams).

7.4, Nepagarbus, iZtrlus, Zeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais
gimnazijos bendruomends nariais, necenziiriniq ZodZiq vartojimas:

- nepagarbus, iZDlus, Zeminantis elgesys, necenz[riniqLodLiq vartojimas gimnazijoje 1

kart4 - Zodinis mokytojo fspejimas;
- pasikarlojantis nepagarbus, iZulus, Zeminantis elgesys necenzflrinh4LodLit4 vartojimas

gimnazijoje - raSoma Drausmds paZeidimo palyma, klases vadovas informuoja tevus (globejus,
r[pintojus);

- surinkus 3 Drausmes paZeidimo paZymas - klases vadovas informuoja socialing
pedagogg, kviediami mokinio tevai (globejai, r[pintojai), mokinys svarstomas Vaiko geroves
komisijos posedyje.

7.5. Dalyvavimas mu5tyndse, jq inicijavimas, organizavimas:
ivykus konfliktinei, pav,cjq kitq saugumui ir sveikatai keliandiai situacijai - ra5oma

Drausmds paZeidimo paLyma, informuojama socialine pedagoge, tevai (globejai, rupintojai);
- pasikarlojus, kviediami mokinio tevai (globejai, rDpintojai), mokinys svarstomas Vaiko

geroves komisij os posedyj e.

7.6. Alkoholio, tabako ar narkotiniq medZiagq vartojimas ir platinimas molryklojeo
mokyklos teritorijoje ir jros prieigose:
- uZ rDkym4, mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje ir prieigose - ispejimas ZodLiu,

klases vadovas informuoja tevus (globejus, rupintojus);
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- pasikartojus rukymo atvejui, ra5oma Drausmes paZeidimo prtyma, informuojami tevai
(globej ai, rflpintoj ai);

- surinkus 3 Drausmes paZeidiimo paZymas - klases vadovas informuoja socialing pedagogg,
kviediami mokinio tevai (globejai, r[pintojai), mokinys svarstomas Vaiko geroves komisijos
posedyje.

- pastebejus mokini apsvaigusi nuo alkoholio ar narkotiniq medZiagq - raSoma Drausmes
paZeidimo paLyma, informuojama klases vadovd, socialine pedagoge, kviediami i mokykl4 tevai
(globej ai, rDpintoj ai). Tevams atsisaki us atvykti, kviediama policij a;

- antrq kart4 pastebejus mokini apsvaigusi nuo alkoholio ar narkotiniq medZiagq - kviediami
mokinio tevai (globejai, rDpintojai), mokinys svarstomas Vaiko geroves komisijos posedyje.

7,7, Azartiniq loiimq organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lo5imais
vadinamas bet koks lo5imas i5 pinigqo daiktqo ar kitokiq vertingq daiktq siekiant gauti pelno
arba naudos):

- pirm4 kart4 pastebejus loSiant azartinius Zaidimus, mokinys ispejamas LodLiu;
- pasikartojus azartiniams loiiimams gimnazrjoje - ra5oma Drausmds paZeidimo palyma,

informuoj amas klases vadovas, informuoj ami tevai (globej ai, rtpintoj ai) ;
- sistemingas azarliniq lo5imr4 Zaidimas gimnazijoje (3 Drausmes paZeidimo paZymos) -

informuojama socialine pedagoge, kviediami mokinio tevai (globejai, rtpintojai), mokinys
svarstomas Vaiko geroves komisijos posedyje.

7.8. Tyiinis mokyklos turto sugadinimas:
- ra5oma Drausmds paZeidimo palyma, informuojami tevai (globejai, r[pintojai), mokyklai

padarTtaLala atlyginamapagal Kalvar:ijos gimnazijos Zalos atlyginimo tvark4.
- pasikartojantis tydinis mokyklos turto gadinimas - ra5oma Drausmds paZeidimo paLyma,

informuojami tevai (globejai, rupintojai), mokyklai padarlta lala atlygrnama pagal Civilinio
kodekso 6.276 str., mokinys svarstomas Vaiko geroves komisijos posedyje.

7.9. Svetimg daiktq pasisavinimas:
- raSoma Drausmes paZeidimo paiyma, informuojami tevai (globejai, rupintojai), policija;
- pasikartojus svetimq daiktq pasisavinimo atvejams - ra5oma Drausmes paZeidimo paZyma,

kviediami mokinio tevai (globejai, rflpintojai), policija, mokinys svarstomas Vaiko geroves
komisijos posedyje,

7.10. Kiti mokyklos darbo tvarkos taisykliq, mokymosi sutarties paZeidimai:
- mokiniams, nesilaikantiems Taisykliq, mokytojas ar klases vadovas pareiSkia Zodini

ispejim4;
- pasikartojus Taisykliq paZeidimui, ra5oma Drausmes paZeidimo paLyma, informuojami

tevai (globejai, rupintojai);
- surinkus 3 Drausmes paZeidimo paZymas - kviediami tevai (globejai, riipintojai), mokinys

svarstomas Vaiko gerovds komisijos posedyje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

8. Su gimnazijos Mokiniq skatinimo ir nuobaudq skyrimo tvarka mokslo metq pradZioje
mokinius supaZindina klases vadovas (mokiniai ipareigojami pasira5yti).

9. Tvarkos prielinrEvykdo gimnazijos Vaiko gerovds komisija.

SUDERINTA
Kalvarij o s gimnazij o s mokytoj q tarybo s po sedyj e
2019 m. rugpj[dio 29 d. protokolas Nr. V3-17



Kalvarij os gimnazij os Mokiniq skatinimo
ir nuobaudq skyrimo tvarkos apraSo

priedas

KALVARIJOS GIMNAZIJOS
DRAUSMES PAZEIDIMO PAZYMA

(data)

Mokinys(6)........... . k1as6.........
Pamokos, pertraukos, renginio metu (pabraukti) :

o neturejo mokymosi priemoniq,
o trukde pamok4,
o nedalyvavo ugdomojoje veikloje,
o savavali5kai iSejo i5 kabineto pamokos metu,
o naudojosi telefonu, mp3 grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais,
o nuolat velavo ipamokas,
o praleidinejo pamokas be pateisinamos prieZasties,
o nepagarbiar,iLihai, Zeminandiai elgesi su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos bendruomenes
nariais,
o vartojo necenzDrinius ZodZius,
o dalyvavo muStyndse,
o organrzavo (inicij avo) mu5tynes,
o pastebetas rukantis gimnazij oj e (gimnazij os teritorij oj e),
o pastebetas apsvaiggs nuo alkoholio ar narkotiniq medZiagq gimnazijoje (gimnazijos teritorijoje),
o organrzavo azartintus lo5imus ir dalyvavo juose,
o tydia sugadino gimnazijos turt4,
o pasisavino svetim4 daikt4,
o kita ira5yti)

(mokltojo para5as)
Mokinio drausmds paZeidimo prieiasiiq ai5kinimas:

(mokytojo vardas, pavarde)

Problemind sit

Pildo mokytojas,

Numatvti imo bldai
Su mokiniu

Su klases vadovu
Su socialiniu
P.S. Pildo mokytojas, klases vadovas

SusipaZinau:
Tevai (globej ai, rtpintojai)

(mokinio para5as) (mokinio vardas, pavarde)

(paraSas) (vardas, pavarde)


