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JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

 UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMO TVARKOS APRAŠAS 

 NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS 

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Sprendžiant mokinio elgesio problemas bei taikant poveikio priemones 

vadovaujamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu 

Nr. V-1268 „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams“, Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija (Žin., 1995, Nr. 60-1501), Lietuvos 

Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Žin., 2007, Nr. 80-3214; 

2010, Nr. 157-7969), Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 

2002 m. balandžio 2 d. nutarimu Nr. 437 (Žin., 2002, Nr. 35-1305; 2007, Nr. 107-4379), Mokyklos 

vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. balandžio 11 d. įsakymu Nr. V-579 (Žin., 2011, 

Nr. 45-2121), Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. ISAK-941 (Žin., 2004, 

100-3729; 2011, Nr. 99-4675), Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-1215 (Žin., 2011, Nr. 

88-4220), Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 22 d. įsakymu Nr. V-1396 (Žin., 

2011, Nr. 97-4600), Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. rugsėjo 17 d. 

įsakymu Nr. ISAK-1462 „Dėl teisės pažeidimų, mokyklos nelankymo, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų vartojimo, ŽIV/AIDS, smurto ir nusikalstamumo prevencijos“ (Žin., 2004, Nr. 145-5281) 

ir kitais teisės aktais, taip pat prioritetinės vaiko teisių ir interesų apsaugos ir gynimo, vaiko 

žmogiškojo orumo, individualizavimo, visapusiškumo, pagarbos ir protingumo principais. 

 2. Tvarkose vartojamos sąvokos: 

 Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir 

(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat 

pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų 

garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.  

Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio 

ugdymąsi kitoje Mokyklos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.  

 3. Kitos Rekomendacijose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2011, Nr. 38-1804), Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatyme (Žin., 1996, Nr. 33-807) ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.  

 4. Vadovaujantis 2013 m. rugsėjo 16 d. direktoriaus įsakymo Nr. V-223(1.5) 

„Mokytojo pareiginiai nuostatai“ 17.1. punktu, teisės aktų numatyta tvarka mokytojas turi užtikrinti 

ugdomų mokinių saugumą, geros kokybės ugdymą. 

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.90D8CF4E3E9F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4C876D398907
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.F5B4F52E15DF
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.66853439B63F
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.BBB2CC0F21C1
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.4C8A9C6C72DB
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9E10E8274F43
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.9A3AD08EA5D0
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.E2EBE95E7723
https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.C8205E261830


II SKYRIUS 

UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS IR BENDROSIOS JO TAIKYMO SĄLYGOS 

 

 5. Taikant šią poveikio priemonę privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius 

ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio priemonės 

parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes. 

 6.Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio 

elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.  

 7. Tokiu atveju mokytojas turėtų neišeidamas iš klasės ir nepalikdamas mokinių, 

iškviesti Mokyklos vadovo įgaliotą atstovą: socialinę pedagogę tel.nr. 8 426 61350 arba psichologą 

tel.nr. 8 426 68997, gimnazijos skyriaus vedėją arba praktinio mokymo vadovą tel.nr. 8 426 61346, 

kuris palydės mokinį į kitą ugdymosi vietą. 

 8. Mokiniui pakeitus ugdymosi vietą iš karto po pamokos mokytojas privalo fiksuoti 

raštu užpildydamas drausmės pažymą.  

 9. Drausmės pažyma iš karto po pamokos turi būti pristatoma grupės vadovui, kuris 

informuos tėvus (globėjus, rūpintojus) arba bent vieną iš jų, taip pat, esant būtinybei, informacija 

bus pateikiama Joniškio r. savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) Joniškio PK atstovams. 

 10. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas 

kito Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama pagalba.  

 11.Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą 

priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti 

pratęsiama Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgus į darbuotojo, 

prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, 

tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.  

 12. Mokytojas negali piktnaudžiauti mokinių ugdymosi vietos keitimu.  

 13.Jeigu mokinys buvo pakviestas iš pamokos ar pavėlavo į pamoką, nes buvo 

pakviestas pokalbiui pas administracijos atstovą ar socialinę pedagogę, mokytojas privalo priimti 

mokinį į pamoką bei nežymėti „n“ ar „p“.  

 

III SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 14. Mokykla įsipareigoja supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) arba 

bent vieną iš jų su Mokyklos dokumentais (jų pakeitimais), kuriuose numatytos poveikio priemonės 

netinkamai besielgiantiems mokiniams, jų taikymo sąlygos ir tvarka.   

 15.Mokyklos vadovas skiria mokyklos darbuotojus, prižiūrinčius mokinius 5 punkte 

numatytu atveju  

 16.Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo privalu nuodugniai ir 

operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir Mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta 

tvarka.  

 17. Apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus Mokykla informuoja kompetentingas 

valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas. 

 

_________________ 

 

 


