PATVIRTINTA
Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2015 m. spalio 29 d. įsakymu Nr. V-266 (1.5)
(Joniškio žemės ūkio mokyklos direktoriaus
2017 m. spalio 26 d. įsakymo Nr. V-307 (1.5)
redakcija)
MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Joniškio žemės ūkio mokyklos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka
(toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Mokyklos nuostatais, Mokyklos darbo
tvarkos taisyklėmis. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.
II SKYRIUS
SKATINIMO BŪDAI
2. Už gerą mokymąsi, lankomumą, pavyzdingą elgesį ir aktyvią visuomeninę veiklą
mokiniai skatinami:
2.1. Padėkos raštais;
2.2. pagyrimais, padėkomis el. dienyne;
2.3. atminimo dovanomis;
2.4. ekskursijomis, išvykomis ir pan.
III SKYRIUS
MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
3. Už nepažangų mokymąsi, pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties ir kitas
pražangas Joniškio žemės ūkio mokykloje taikomos tokios nuobaudos:
a) įspėjimas žodžiu;
b) drausmės pažeidimo pažyma;
c) pokalbis VGK;
d) drausminė nuobauda, atitinkanti mokyklos mokinio elgesio taisykles (mokyklos
direktoriaus įsakymu);
e) mokinio elgesio svarstymas Administraciniame posėdyje (už nuolatinį grubų
„Mokinio elgesio taisyklių“ pažeidimą), dalyvaujant mokinio tėvams
(globėjams/rūpintojams);
f) mokinio elgesio svarstymas Mokyklos tarybos posėdyje (už ypatingus
nusižengimus).
4. Nuobaudos už nederamą mokiniui elgesį taikomos tokia tvarka:
4.1. žodinis įspėjimas;
4.2. po 3 žodinių įspėjimų mokytojas užpildo drausmės pažeidimo pažymą (1 priedas),
supažindinimą su ja mokinį ir įteikia ją grupės vadovui;
4.3. gavus 1-ą drausmės pažymą, grupės vadovas aptaria problemą su mokiniu
(priežastis, galimus sprendimus bei sprendimų datas);
4.4. tam pačiam mokiniui gavus 2-ą drausmės pažymą, į mokyklą pakviečiami mokinio
tėvai ir kartu su mokiniu, grupės vadovu, socialine pedagoge bei kurso kuratoriumi aptaria esamą
situaciją;

4.5. pakartotinai prasižengus (3 drausmės pažyma) mokinys kviečiamas pokalbiui į
VGK, kurios teikimu mokyklos direktorius gali skirti drausminę nuobaudą. Po 2 pokalbių VGK,
mokiniui gali būti siūloma nutraukti mokymosi sutartį.
5. Bet kuriame etape, esant poreikiui bei mokinio pageidavimui, galimos konsultacijos
su mokyklos psichologu. Esant poreikiui, VGK gali įpareigoti mokinį bendrauti su pagalbos vaikui
specialistais (psichologu, VSPS, socialine pedagoge).
IV SKYRIUS
LANKOMUMAS IR PAMOKŲ TEISINIMAS
6. Pamokos pradžią skelbia skambutis.
7. Mokiniui vėluojant į pamokas:
7.1. TAMO dienyne ar tabelyje radus 5 p, grupės vadovas aptaria problemą su mokiniu
(priežastis, galimus sprendimus bei sprendimų datas) ir gauna mokinio pasiaiškinimą raštu bei
užpildo drausmės pažeidimo pažymą (priedas 1);
7.2. tam pačiam mokiniui gavus 2-ą drausmės pažymą informuojami mokinio tėvai;
7.3. gavus 3-ią drausmės pažymą, mokinys nukreipiamas pokalbiui su socialine
pedagoge;
7.4. pakartotinai prasižengus mokinys kviečiamas pokalbiui į VGK, kurios teikimu
mokyklos direktorius gali skirti drausminę nuobaudą.
8. pamokos mokykloje teisinimo pagrindas:
8.1. gydytojo medicininė pažyma;
8.2. budėjimas, renginys/konkursas/varžybos (pagal atskirą įsakymą ir sąrašą);
8.3. vairavimo praktika (pagal sąrašus, pateikus mokytojų kambaryje/įsakymus);
8.4. grupės vadovas gali teisinti iki 8 pamokų per mėnesį, esant rimtai priežasčiai ( liga,
sudėtinga šeimyninė situacija). Teisinimo pagrindas: tėvų skambutis, SMS žinutė iš tėvų
(globėjų/rūpintojų) telefono, pranešimas TAMO dienyne iš tėvų (globėjų/rūpintojų) paskyros, tėvų
(globėjų/rūpintojų) raštelis.
9. Mokiniai turi teisę teikti prašymus grupės vadovui 4 kartus per pusmetį, kad jie
negalės dalyvauti pamokose dėl asmeninių priežasčių.
10. Mokiniui praleidžiant pamokas be pateisinamų priežasčių:
10.1. per 1 mėn. praleidus be pateisinamos priežasties 1-8 pamokas, grupės vadovas
kalbasi su mokiniu;
10.2. per 1 mėn. praleidus be pateisinamos priežasties 8 ir daugiau pamokų, grupės
vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus/rūpintojus);
10.3. per 2 mėnesį mokiniui ir toliau praleidinėjant pamokas, grupės vadovas rašo
informacinį pranešimą socialiniam pedagogui (2 priedas), kuris kreipiasi į (seniūnijas, VTAT,
socialinės rūpybos skyrių ir t.t.) siekdamas išsiaiškinti sistemingo nelankymo priežastis. Taip pat
mokinys kviečiamas pokalbiui su kurso kuratoriumi ir/arba į VGK posėdį siekiant rasti būdus,
padėsiančius grįžti prie sistemingo pamokų lankymo;
10.4. per 3 mėnesį vis dar praleidinėjant pamokas, mokinys su tėvais
(globėjais/rūpintojais) pakartotinai kviečiamas pokalbiui į VGK, kur aptariamos galimybės toliau
tęsti mokslus. Po 2 pokalbių VGK, mokiniui gali būti siūloma nutraukti mokymosi sutartį.
11. Bet kuriame etape, esant poreikiui bei mokinio pageidavimui, galimos konsultacijos
su mokyklos psichologu. Esant poreikiui, VGK gali įpareigoti mokinį bendrauti su pagalbos vaikui
specialistais (psichologu, VSPS, socialine pedagoge).
V SKYRIUS
TAIKOMOS NUOBAUDOS
12. Nuobaudos už naudojimąsi telefonais ir ausinukais pamokų metu:
12.1. pirmą kartą pastebėjus mokinius, besinaudojančius telefonais ir/arba ausinukais
pamokos metu - žodinis mokytojo įspėjimas;

12.2. pasikartojus naudojimosi telefonu ir/arba ausinukais pamokos metu atvejams,
rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Tokiais atvejais
mokytojas turi teisę paimti telefoną ir/arba ausinukus, atiduoti saugojimui į mokyklos seifą. Paimti
daiktai grąžinami tik mokinio tėvams.
13. Nuobaudos už alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimą mokykloje,
mokyklos teritorijoje:
13.1. už rūkymą mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje pirmą kartą – pildoma
Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai;
13.2. pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, pranešama
Joniškio r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos poskyriui, informuojami tėvai (globėjai,
rūpintojai).
13.3. pastebėjus mokinį(-ius) pardavinėjant psichoaktyvias medžiagas mokyklos
teritorijoje, patalpose informuojamas Joniškio r. PK Viešosios tvarkos skyriaus Prevencijos
poskyris.
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Su mokyklos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka mokslo metų
pradžioje mokinius supažindina grupės vadovas (mokiniai įpareigojami pasirašyti).
8. Tvarkos priežiūrą vykdo mokyklos Vaiko gerovės komisija.

PARENGTA
Vaiko gerovės komisijos
APTARTA
Grupių vadovų metodinės komisijos
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