
  PATVIRTINTA
    Kražių gimnazijos direktoriaus

2014 m. kovo  6  d.įsakymu Nr. V1-81

KRAŽIŲ GIMNAZIJA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

 I. BENDROJI DALIS

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis: „Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis
nustatytų elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.“

2.  Mokinių elgesio taisyklės (toliau Taisyklės)  nustato Kelmės rajono Kražių gimnazijos (toliau gimnazija) mokinių teises, pareigas, drausmės, auklėjamojo
poveikio bei  skatinimo priemones.

3.  Taisyklės   sudarytos  vadovaujantis  Lietuvos  Respublikos  Vaiko teisių  apsaugos  pagrindų įstatymu (Valstybės  žinios  1996-04-12 Nr. 33-807),  Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymu (Valstybės žinios 2003-06-28 Nr. 63-2853), Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu (Valstybės
žinios  2010-12-31  Nr.  157-7969),  Rekomendacijomis  dėl  poveikio  priemonių  taikymo  netinkamai  besielgiantiems  mokiniams,  patvirtintomis  Lietuvos
Respublikos  švietimo  ir  mokslo  ministro  2012  m.  rugpjūčio  28  d.  įsakymu  Nr.  V-1268, kitais  teisės  aktais,  bei  gimnazijos  darbą  ir  vidaus  tvarką
reglamentuojančiais dokumentais.

II. MOKINIŲ TEISĖS

4.   Mokiniai turi teisę:

4.1.  nemokamai mokytis gimnazijoje;

4.2. naudotis biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);

 4.3. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį, tvarkaraštį ir darbo vietą;

4.4. turi teisę į asmens laisvę ir neliečiamybę, puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

4.5. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, siekti įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą;

4.6.  į nemokamą medicininę pagalbą, įvykus nelaimingiems atsitikimams gimnazijoje;



4.7.  į  informaciją  apie  gimnazijos  veiklą,  ją  reglamentuojančių  dokumentų turinį ir pasikeitimus;

4.8. į nešališką savo pasiekimų įvertinimą pagal Kražių gimnazijos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarką;

4. 9. atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose.

4.10.organizuoti užklasinius renginius.

5. Turi teisę pasirinkti:

5.1. dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programas;

5.2.  gimnazijoje siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, neformaliojo švietimo programas.

6. Turi teisę gauti:

6.1.  reikalingą  švietimo  pagalbą:  socialinę  pedagoginę,  specialiąją  pedagoginę  ir  psichologinę.  Vaikas  dėl  ligos  ar  patologinės  būklės  negalintis  mokytis
gimnazijoje, turi teisę mokytis gydymo įstaigoje, namuose pagal sveikatos apsaugos bei švietimo ir mokslo ministrų nustatytą tvarką;

6.2. socialinę paramą teisės aktų nustatyta tvarka, nemokamai atvykti į gimnaziją ir grįžti į namus;

6.3. visą gimnazijoje sukauptą informaciją apie save.

7. Turi teisę dalyvauti:

7.1. posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys.

7.1. gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka;

7.2. priimant  gimnazijos gyvenimą reglamentuojančius dokumentus.
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III. MOKINIŲ PAREIGOS

8.  Lankyti gimnaziją ir mokytis iki 16 metų. 

9. Sudarius mokymosi  sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.

10.  Gimnazijoje  laikytis  patvirtinto  pamokų  tvarkaraščio,  nepraleidinėti  ir  nevėluoti  į  pamokas  be  pateisinamos  priežasties,  dalyvauti  gimnazijoje
organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, kontrolinių darbų rašymuose, bei laikytis mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir praleistų pamokų
pateisinimo tvarkos.

11.  Reguliariai jungtis prie elektroninio dienyno, susipažinti su ten pateikiama informacija.

12. Pamokos metu laikytis Mokinių darbo pamokoje taisyklių.

13.  Laikytis  higienos normų reikalavimų.  Pirmadieniais  –  ketvirtadieniais  dėvėti  gimnazijos  uniformą su mokyklos  atributiką žyminčiu ženklu.  Patalpose
nedėvėti viršutinių drabužių - paltų, striukių, kepurių (išskyrus atvejus, kai yra administracijos leidimas). Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokų arba
sportinių renginių metu.

14.  Gerbti  ir  nepažeisti  mokytojų,  kitų  mokyklos  darbuotojų  ir  mokinių  teisės  į  asmens  laisvę ir  neliečiamybę,  gerbti  ir  tausoti  gimnazijos  turtą,  gamtą,
visuomenės ir privačią nuosavybę, vykdyti mokytojų, gimnazijos darbuotojų teisėtus nurodymus. 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 saugumą, įvardijamas kaip netinkamas.

15.  Budėti pertraukų metu gimnazijoje pagal nustatytą grafiką, remiantis Budėjimo mokykloje aprašu.

16.  Naudodamiesi šiuolaikinėmis skaitmeninėmis technologijomis, mokiniai privalo laikytis gamintojo rekomendacijų ir saugumo reikalavimų, etikos ir šių
nurodymų:

16.1.    Mokiniai filmuoti, fotografuoti, daryti garso įrašus renginių ir pertraukų metu gali gavę organizatorių leidimą ir pačių mokinių sutikimą. Slapta filmuoti,
fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų pokalbius yra draudžiama.

16.2.    Platinant  vaizdo  ir  garso  įrašus  viešojoje,  internetinėje  erdvėje,  naudojantis  socialiniais  tinklapiais  privalu  laikytis  etikos  reikalavimų.  Filmuoti,
fotografuoti, daryti garso įrašus ir šią informaciją į gimnazijos tinklapį talpinti gali tik už šią veiklą atsakingi asmenys, atsižvelgdami į mokinių tėvų (globėjų,
rūpintojų) ir pačių mokinių sutikimą.
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16.3.  Pamokų  metu   mobiliojo   telefono  garsas privalo  būti  išjungtas. Naudotis mobiliuoju telefonu pamokose galima tik išskirtiniais atvejais, prieš
tai pranešus ir suderinus su mokytoju. Pamokose  nesinaudoti ausinukais ar kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui
pamokoje. Pertraukų metu telefonu galima naudotis tik kaip susisiekimo priemone.

17.  Mokiniai privalo rūpintis asmeninių daiktų (piniginės, telefonai, papuošalai ir kt.)  sauga, nepalikti jų rūbinėje, klasėse, kabinetuose ar kitose patalpose be
priežiūros. 

18.  Rastus pamestus daiktus mokiniai privalo perduoti gimnazijos budinčiajam ar soc. pedagogui.

19.  Įvykus nelaimingam atsitikimui, pastebėjus patyčių ar smurto atvejus, vagystes, turto niokojimą ar radus suniokotą turtą, mokinys nedelsiant turi pranešti
klasės auklėtojui, mokytojams ar kitiems gimnazijos darbuotojams.

20.  Laikytis  sveiko gyvenimo būdo principų.  Mokiniams draudžiama vartoti  alkoholį,  rūkyti  ar vartoti    narkotines,  toksines ar kitas psichiką veikiančias
medžiagas, lošti kortomis ir žaisti kitus pavojų sveikatai ir saugumui keliančius ar  materialinės naudos siekiančius (azartinius) žaidimus.

21.  Gimnazijos bibliotekoje,  valgykloje,  koridoriuose,  laiptinėse,  sporto salėje bei mokyklos stadione,  kabinetuose ir  kitose bendrose gimnazijos patalpose
mokiniai privalo laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos ir saugos reikalavimų.

22.  Nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių  saugumui ir sveikatai, bei daiktų, kurie   nėra mokykliniai reikmenys, nesusiję su mokymusi ar kita
ugdomąja veikla. Visi šie daiktai gimnazijoje numatyti kaip draudžiami.

23.  Pertraukų ir popamokinių renginių, ekskursijų metu netriukšmauti, vykdyti mokytojų ar kitų gimnazijos darbuotojų nurodymus ir laikytis saugos, asmens
higienos ir etikos reikalavimų. Apie organizuojamus popamokinius renginius mokiniai privalo informuoti gimnazijos administraciją.

24.  Kviesdami pašalinius asmenis į gimnazijos patalpas arba į renginius turi gauti klasės auklėtojo ar gimnazijos administracijos leidimą.

25.  Iki rugsėjo 15 d. mokinys privalo pasitikrinti sveikatą ir Vaiko sveikatos pažymėjimą pristatyti klasės auklėtojui.

26.  Mokinys, išvykdamas iš gimnazijos, privalo atsiskaityti su biblioteka, dalykų mokytojais dėl vadovėlių gražinimo, Mokinio pažymėjimą grąžinti klasės
auklėtojui.

27.  Dalyvauti VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.

28.  Visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti gimnazijos garbę.

29.  Mokinys privalo laikytis mokymo sutarties, kitų gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
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                                                   IV. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS

30. Mokiniai už pasiektus gerus rezultatus moksle bei aktyvų dalyvavimą klasės ir gimnazijos gyvenime skatinami mokytojų, klasės auklėtojų ir mokyklos
vadovų pagyrimu žodžiu,  taip  pat  teikiant  raštu informaciją  tėvams,  įsakymais  apie  mokinių  skatinimą pagyrimu,  padėkos raštais,  išvykomis,  piniginėmis
premijomis.

30.1. Pagyrimas:
30.1.1.pagyrimas pareiškiamas už savo iniciatyva atliktą darbą arba nepriekaištingą pareigų     vykdymą. Auklėtojas arba dalyko mokytojas per mokslo metus
skatina mokinį žodžiu,    teikia informaciją tėvams, įrašydamas pagyrimą į elektroninį dienyną.
30.1.2.  pagyrimas  pareiškiamas  už  puikius  ir  labai  gerus  mokymosi  rezultatus.  Remiantis  mokytojų  tarybos  sprendimu,  gimnazijos  direktoriaus  įsakymu
mokiniui pareiškiamas pagyrimas, viešai skelbiant gimnazijos Garbės lentoje.  Mokslo metų pabaigoje mokiniui,  pasiekusiam puikų arba labai gerą dalykų
įvertinimo vidurkį, mokytojų tarybos sprendimu, mokyklos direktoriaus įsakymu įteikiamas Kražių gimnazijos pagyrimo raštas, įrašant į asmens bylą.

30.2.  Padėka:
30.2.1. padėka pareiškiama už dalyvavimą ir pasiekimus zonos, rajono ar respublikos organizuojamuose renginiuose – olimpiadose, konkursuose, viktorinose,
sportinėse varžybose, festivaliuose, projektuose ir t.t. Raštiškos padėkos skiriamos mokyklos direktoriaus įsakymu, įrašant į asmens bylą.
30.2.2. padėka pareiškiama šauniausiai klasei,  klasės seniūnui, bei klasės auklėtojui.

30.3.  Įrašymas į gimnazijos Aukso knygą:
30.3.1. į gimnazijos Aukso knygą įrašomi 2 šauniausi mokiniai po vieną iš 5 -8 ir 1 – 4 gimnazinių klasių pagal pažangumo, lankomumo, dalykų įvertinimo
vidurkių rodiklius, dalyvavimą popamokinėje veikloje bei mokinio pareigų vykdymą.
30.3.2.  gimnazijos Aukso knygą įrašoma šauniausia klasė.

30.4.  Piniginės premijos:
30.4.1.  piniginės premijos skiriamos direktoriaus įsakymu renginių dalyviams rajone pirmosios vietos laimėtojams, regiono (apskrities), šalies  ir tarptautinių
renginių – prizinių vietų laimėtojams ( respublikinių konkursų, varžybų mokinių dalyvavimas prilyginamas rajono konkurso pirmos vietos laimėjimui).
30.4.2.  piniginė premija rajono, regiono (apskrities),  šalies ir  tarptautinių renginių laimėtojams skiriama atitinkamai taikant koeficientus 1:2:4 ir  mokama
atsižvelgiant į skatinimo fondo turimų lėšų sumą.
30.4.3.  turint keletą laimėjimų, išmokama viena, aukščiausiu koeficientu vertinama premija.
30.4.4. mokiniai komandų laimėtojai skatinami tokiu pat principu, skiriant vieną premiją komandai, tačiau taškai skaičiuojami kiekvienam komandos nariui
asmeniškai ir klasei.

31. Kiekvienas mokinys ir kiekviena klasė renka taškus, kurie sumuojami balandžio mėnesį. Tarpiniai rezultatai skelbiami gimnazijos bendruomenei pasibaigus
pusmečiui (Klasės mokinių pasiekimų suvestinė – 1 priedas).
32. Kiekvienas mokinys renka individualius taškus , kurie ir sudaro klasės taškų sumą.
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DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONIŲ  

          TAIKYMAS MOKINIUI

33. Už gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir  (ar)  mokinio elgesio normų pažeidimus bei pareigų nevykdymą,  mokiniui gali  būti   taikomos šios  švietimo
pagalbos arba drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:

33.1. Mokytojo pastaba (priminimas, perspėjimas žodžiu ir perspėjimas raštu, įrašant į elektroninį dienyną).

Dalyko mokytojui perspėjus raštu, klasės auklėtojas  individualiai bendrauja su mokiniu ir siūlo mokiniui pasirinkti  auklėjamojo poveikio priemonę (priemones
numato auklėtojas kartu su mokiniu).

33.2. Klasės auklėtojui taikant auklėjamojo poveikio priemonę (-es), elgesio normų pažeidimai kartojasi  3 kartus iš eilės, dalyko mokytojas užpildo Drausmės
pažeidimo pažymą (2 priedas) ir pristato soc. pedagogei. Dalyko mokytojas informuoja tėvus ir klasės auklėtoją elektroniniame dienyne. 
33.2.1.Soc. pedagogė fiksuoja mokytojo ir mokinio problemą, praveda pokalbį su mokytoju ir teikia mokytojui rekomendacijas.
33.2.2. Problemai kartojantis, soc. pedagogė stebi mokytojo ir mokinio dialogą (pamokoje, kt.  veiklose ar individualių pokalbių metu) ir teikia korekcinius
nurodymus.
33.3. Soc. pedagogui pastebėjus, kad reikalinga mokiniui ar mokytojui kitų švietimo specialistų pagalba, raštu apie tai praneša gimnazijos direktoriui. Direktorius
kviečia neeilinį VGK posėdį, kuriame, dalyvaujant tėvams, priimami sprendimai dėl tolimesnės mokinio elgesio korekcijos. 

33.4. Mokinys, kuriam taikytos VGK skirtos elgesio korekcijos priemonės, kartoja tą patį elgesio normų pažeidimą, gauna dar vieną drausmės pažeidimo pažymą
ir  įrašomas į  rizikos grupės mokinių sąrašą.  Mokiniui  gimnazijos  direktoriaus  įsakymu rašomi įspėjimai  –  pastaba,  papeikimas ar  griežtas  papeikimas.
Kartojantis drausmės pažeidimui po įspėjimo, mokinio elgesys, dalyvaujant tėvams (globėjams) svarstomas Gimnazijos tarybos posėdyje:
33.4.1.  mokiniams, kurie neturi 16 metų yra siūloma keisti ugdymo įstaigą;
33.4.2.  mokiniams, kurie neturi 16 metų ir nesutinka keisti  ugdymo įstaigą, kreipiamasi į savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių taikymo vaikui;
 33.4.3.   mokiniai, turintys 16 ir daugiau metų šalinami iš gimnazijos.

34. Mokiniui drausmės pažeidimo pažyma (2 priedas) užpildoma ypatingais atvejais, kai pakenkiama žmogaus sveikatai ar turtui (pvz.: sumušimas, vagystė,
reketas, prievarta ir t.t.), nepataisomai sugadinamas gimnazijos inventorius, turtas.
34.1. Drausmės pažyma perduodama soc. pedagogui, kuris užfiksuoja elgesio pažeidėjų santykių  problemą, ir numato tolimesnius veiksmus.
36.  Kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir  (ar)  kitų asmenų gyvybei,  sveikatai,  saugumui ar turtui,   gimnazijos darbuotojas,  esant
Rekomendacijose  dėl  poveikio  priemonių  taikymo  netinkamai  besielgiantiems  mokiniams  nustatytoms  sąlygoms  ir  siekdamas  užtikrinti  gimnazijos
bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:
36.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
Ugdymosi vietos pakeitimas  taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą
pamokos metu.
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36.1.1.  Pakeitus  ugdymosi  vietą,  mokinys  atlieka  mokytojo paskirtas  užduotis  prižiūrimas  soc.  pedagogo  arba  skyriaus
vedėjo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba specialisto kabinete.
36.1.2. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio  mokytojo pamokos trukmei. Esant
būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama direktoriaus ar skyriaus vedėjo, atsižvelgus į direktoriaus paskirto
darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau
kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.
36.2. iškviesti gimnazijos direktorių ar jo įgaliotą atstovą;
36.2.1. Mokyklos darbuotojas gali išsikviesti direktorių ar skyriaus vedėją,  kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių
grupės elgesį.
36.2.2. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip
pat  padeda  mokytojui  numatyti  tolesnes  mokinio(-ių)  ugdymosi  proceso  organizavimo  galimybes  bei  pagal  kompetenciją
inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams).
36.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
36.3.1.  Jeigu  Mokyklos  darbuotojui  kyla  pagrįstų  įtarimų,  jog  mokinys  gali  turėti  draudžiamų daiktų,  Mokyklos  darbuotojas
nedelsdamas apie tai informuoja direktorių arba skyriaus vedėją.
36.3.2.  Mokyklos darbuotojas ir (ar) direktorius arba skyriaus vedėjas turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus.
Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.
36.3.3.   Jeigu  mokinys  sutinka  parodyti  savo  asmeninius  daiktus,  parodymo  metu  turi  dalyvauti  mažiausiai  du  Mokyklos
darbuotojai, vienas iš jų – direktorius arba skyriaus vedėjas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant
informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, Kelmės policijos įstaiga.
36.3.4.  Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojami mokinio
tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į  mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus
nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama Kelmės policijos
įstaiga.
36.3.5.  Kol  atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti  asmenys,  mokinys turi  būti  prižiūrimas skyriaus vedėjo,    spec.
pedagogo arba klasės auklėtojo.
36.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
36.4.1.  Mokyklos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:
36.4.2.   apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
36.4.3.  užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius
asmenis;
36.4.4.  neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų saugumui;
36.4.5.   nutraukti  mokinių tarpusavio muštynes,  jei  mokinys(-iai)  nereaguoja į  žodinius Mokyklos darbuotojo paliepimus jas
nutraukti;
36.4.6.  nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo
arba sustabdyti netvarką;
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36.4.7.   atskirti  mokinį,  griaunantį  bendrą  klasės  tvarką  ar mokyklos  renginį,  kai  jis  nepaiso  pakartotinių  reikalavimų  ir
raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui,
klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis soc. pedagogo
kabinete, prižiūrimas spec. pedagogo arba skyriaus vedėjo, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Mokyklos renginio
metu pašalintas mokinys  prižiūrimas spec. pedagogo arba skyriaus vedėjo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui,
mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų,
išskyrus  atvejus,  kai  dėl  objektyvių  priežasčių  jie  pasiimti  mokinio  negali  arba  organizuoti  mokinio  perdavimą  tėvams
(globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.
36.4.8.   Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo
prieš  mokinį,  siekiant  užkirsti  kelią  pavojingam mokinio  elgesiui  (pavyzdžiui,  siekiant  atitverti  kelią  prie  lango,  jei  mokinys
grasina  iššokti,  ar  pan.),  vedimo  paėmus  už  rankos,  iki  mokinio  sulaikymo,  fiziškai  apribojant  mokinio  veiksmus.  Mokinio
sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra
kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir
laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).
36.4.9.  Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
36.4.9.1.   mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
36.4.9.2.   mokinį vedant už rankos;
36.4.9.3.   guodžiant mokinį;
36.4.9.4.   pasveikinant mokinį;
36.4.9.5.   padedant neįgaliam mokiniui;
36.4.9.6.    mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
36.4.9.7.   rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
36.4.9.8.   rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese naudojamas priemones;
36.4.9.9.   teikiant pirmąją pagalbą.
36.4.10.   Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai
jie:
36.4.10.1.   naudojami kaip bausmė;
36.4.10.2  naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
36.4.10.3.   naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
36.4.10.4.   naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.
36.4.11. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai.
36.5.Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę  nedelsiant informuojamas gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba
bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, Kelmės vaiko teisių apsaugos skyrius ir  Kelmės policijos įstaiga.

36.6.  Mokiniui  pritaikytą  poveikio  priemonę  ir  gimnazijos  darbuotojo  veiksmus  mokinio  atžvilgiu  privalu  fiksuoti  raštu  pateikiant  pranešimą  gimnazijos
direktorei.
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37.  Renkant šauniausią klasę išskaičiuojami  taškai už drausmines nuobaudas: drausmės  pažeidimo  pažyma  –  1  taškas;  direktorės  pastaba,  papeikimas,
griežtas papeikimas – 2 taškai, svarstymas Gimnazijos tarybos posėdyje – 3 taškai.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

38. Su mokinių elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis mokinius supažindina klasės auklėtojas pasirašytinai.

39.  Mokinys, nevykdantis savo pareigų, ar padaręs teisės pažeidimą pats atsako už savo veiksmus, išskyrus išimtis, kai įstatymuose numatyta kitaip.

SUDERINTA
Vaiko gerovės komisijos posėdyje
2014 -02-03
Protokoliniu nutarimu Nr. G6- 2

PRITARTA
Mokinių tarybos susirinkime
2014-02-20

PRITARTA
Mokytojų tarybos posėdyje
2014-03-05
Protokoliniu nutarimu Nr.  V7 - 02
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1 priedas

KRAŽIŲ GIMNAZIJA

 KLASĖS MOKINIŲ PASIEKIMAI

2012 – 2013 M.M.

Eil.
NR

Vardas,  Pavardė

Dalyvavima
s gimnazijos
renginiuose
0,5 taško

Gimnazijoje
laimėjo
prizines
vietas

1taškas

Dalyvavo
rajono

renginiuose
1taškas

Laimėjo
rajono

renginiuose
 2 taškai

Dalyvavo
apskrities,

regiono
renginiuose 

2 taškai

Laimėjo
apskrities,

regiono
renginiuose 

4 taškai

Dalyvavo
respublikini

uose
renginiuose

4 taškai

Laimėjo
respublikini

uose
renginiuose

6 taškai

Atimti
taškai

Viso
taškų

1



2

3

                                                                                                                                                                                                 Atimamų taškų suma:

                                                                                                                                                                                    Bendras taškų skaičius:

                                                                                                                                                                                                 Tenka taškų vienam mokiniui:



                                                                                              2 priedas
KRAŽIŲ GIMNAZIJA

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO
PAŽYMA

20____- 20____ m.m.

(mokinio vardas, pavardė, klasė)

o Išdykavo, triukšmavo;
o Vartojo necenzūrinius žodžius;
o Neklausė mokytojo, nedalyvavo ugdomojoje veikloje;
o Tyčiojosi iš klasės draugų ar mokytojo;
o Mušėsi;
o Gadino mokymo priemones, mokyklos inventorių
o Netaktiškai elgėsi su suaugusiais
o Pasišalino iš pamokos
o ................................................................................

Šių drausmės pažeidimų priežastis aiškinosi:
Klasės vadovas  ...........................................................
Mokytoja (s).................................................................
Socialinė pedagogė .....................................................
Direktoriaus pavaduotoja.............................................
Mokyklos direktorė ....................................................

Data  _________________________

      Su pažyma supažino tėvai  ____________________________________
(v. pavardė, parašas)

Pažymą atiduoti soc. pedagogei



3 priedas

_________________________________________________________

Mokinio vardas, pavardė, klasė

201_ m. ________________

         mėn. diena

Esu susipažinęs su Kražių gimnazijos elgesio taisyklėmis pamokose. Žinau, kad moki-

niams per pamokas naudotis telefonais draudžiama – mobiliojo telefono garsas privalo būti 

išjungtas.

Taip pat žinau, jei draudimo nepaisoma, mokytojas turi teisę atimti telefoną, perduoti 

soc. pedagogei. Jeigu pažeidimas kartojasi, telefoną perduoti mokyklos direktoriui, kuris jį grąžins 

tik tėvams.

________________________________________________________________

Mokinio vardas, pavardė, parašas

Telefonas buvo(reikiamą pabraukti):

paimtas ir grąžintas mokiniui pasibaigus pamokoms;

paimtas ir perduotas mokyklos vadovui ar socialiniam pedagogui;

paimtas ir perduotas mokinio tėvams. 

________________________________________________________________

Mokytojo paėmusio telefoną vardas, pavardė parašas

Telefoną atsiėmiau 

_______________________________________________

                   (vardas, pavardė, parašas)

Priedas:

1 kartą mokinys buvo  įspėtas ________________________________
(data)

2 kartą mokinys buvo  įspėtas ________________________________
(data)

3 kartą mokinys buvo  įspėtas ________________________________
(data)
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