PATVIRTINTA
Jonavos r. Ruklos J. Stanislausko
mokyklos – daugiafunkcio centro
direktoriaus 2021 m. gruodžio 1 d.
įsakymu Nr.V1-150
JONAVOS R. RUKLOS JONO STANISLAUSKO MOKYKLOS –
DAUGIAFUNKCIO CENTRO MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ, SKATINIMO
IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro mokinių elgesio
taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių tvarka (toliau – Tvarka) parengta, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos
įstatymais, mokyklos Darbo tvarkos taisyklėmis.
2. Tvarka apibrėžia Mokyklos mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarkos tikslą didinti mokinių mokymosi motyvaciją, siekiant aukštesnės ugdymo(si) kokybės, plėtojant mokinių
socializaciją, kuriant emociškai saugią ir sveiką ugdymosi aplinką bei sudarant sąlygas mokiniams
tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, patirti mokymosi sėkmę ir pripažinimą.
3. Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą, orientuotą į mokymosi
motyvacijos didinimą.
II SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
4. Mokiniai privalo laikytis šių taisyklių:
4.1. nevėluoti į pamokas ir/ar renginius be pateisinamos priežasties;
4.2. ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai apsirengus, dėvėti mokyklos aprangą atitinkančius
reikalavimus. Kūno kultūros pamokose dėvėti tik sportinę aprangą;
4.3. pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones, vykdyti mokytojo reikalavimus;
4.4. pagarbiai bendrauti su visu mokyklos personalu;
4.5. pamokų ir kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrukdyti, kalbėti tik leidus mokytojui,
reaguoti į mokytojo(s) pastabas;
4.6. nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Pamokas teisinti, vadovaujantis
mokyklos „Mokinių lankomumo tvarkos aprašu“;
4.7. savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtos priežasties reikia iš pamokų išeiti kreiptis į klasės vadovą ar mokyklos administracijos atstovą;
4.8. pertraukų metu mokyklos koridoriuose ir kitose patalpose elgtis kultūringai, nebėgioti,
nešūkauti, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti pavojaus savo ir draugų saugumui, reaguoti į
budinčiųjų pastabas;
4.9. nešiukšlinti, nesėdėti ant palangių, nelaužyti ir negadinti mokyklos bei visuomeninio
inventoriaus ir patalpų;
4.10. striukes ar paltus pamokų ir renginių metu laikyti rūbinėje;
4.11. rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų ir kitų vertingų
daiktų (už asmeninių daiktų saugumą atsako patys mokiniai);
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4.12. bibliotekoje laikytis nustatytų tvarkos taisyklių, elgtis mandagiai, netriukšmauti,
tausoti knygas;
4.13. valgykloje nesistumdyti, nešiukšlinti, valgyti kultūringai bei patiems nusinešti indus;
4.14. tausoti vadovėlius, knygas (už sąmoningą vadovėlių ir knygų gadinimą atsako
mokinys, o jo tėvai/globėjai atsako materialiai);
4.15. mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos privalo atsiskaityti su
mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir
bibliotekininkė;
4.16. mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti visuomenės
sveikatos priežiūros specialistui reikalingus dokumentus.
5. Mokiniams draudžiama:
5.1. mokykloje ar jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines
medžiagas;
5.2. ateiti į mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų;
5.3. atsinešti į mokyklą alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų,
ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų
daiktų;
5.4. įsinešti žaislų, nesusijusių su mokymo(si) procesu: švilpynių, šautuvėlių ir kt. Mokyklos
patalpose draudžiama žaisti aktyvius, kompiuterinius ir azartinius žaidimus;
5.5. įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
5.6. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. Pažeidus šią taisyklę,
mobilusis telefonas, grotuvas ar ausinukas paimamas iš mokinio, perduodamas mokyklos
administracijos atstovui ir grąžinamas tik tėvams (globėjams);
5.7. smurtauti, įžeidinėti, niekinti kito žmogaus garbę ir orumą, keiktis, naudoti psichologinį
ir/ar fizinį smurtą prieš klasės, mokyklos draugus, mokytojus, kitus darbuotojus;
5.8. filmuoti ar fotografuoti, naudoti diktofoną mokykloje ir jos teritorijoje be mokyklos
administracijos ar mokytojo leidimo;
5.9. be mokytojo leidimo į mokyklos kompiuterį įdiegti bet kokią programą;
5.10. gadinti ar pasisavinti mokyklos turtą. Už padarytą žalą atsako mokinio tėvai (globėjai).
III SKYRIUS
MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS
6. Mokinys gali būti skatinamas:
6.1. už labai gerą ir gerą mokymąsi;
6.2. už pavyzdingą ir mandagų elgesį, atsakingą mokyklos lankymą;
6.3. už mokyklos vardo garsinimą ir puikius (I vieta), labai gerus (II vieta) ir gerus (III vieta)
pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose ar kt. renginiuose;
6.4. už mokyklos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose,
varžybose ar kt. renginiuose;
6.5. už aktyvią veiklą klasės ir mokyklos savivaldoje;
6.6. už pagalbą klasės vadovui, mokytojui, pagalbos specialistui.
7. Mokinio skatinimo priemonės:
7.1. žodinė padėka, pagyrimas;
7.2. pagyrimas elektroniniame dienyne;
7.3. mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialisto padėkos raštas;
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7.4. mokyklos direktoriaus padėkos raštas;
7.5. padėka mokyklos internetinėje svetainėje;
7.6. apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis;
7.7. mokyklos direktoriaus padėkos raštas mokinio tėvams;
7.8. labai gerai (gerai) besimokantiems, pavyzdingiems ir aktyviems mokiniams suteikti
pirmenybę nemokamai važiuoti į mokyklos organizuojamas ekskursijas, išvykas, edukacijas;
7.9. mokinių tarybos sprendimu išrinktam mokiniui skirti mokslo metų „Metų mokinio“
nominacij1. Nominuotą mokinį įrašyti į mokyklos mokinių „Garbės knygą“;
7.10. geriausiai besimokančių, pavyzdingiausių, įvairių respublikinių, tarptautinių
konkursų nugalėtojų mokinių nuotraukas viešinti mokyklos erdvėje.
IV SKYRIUS
MOKINIO DRAUSMINIMO PRIEMONĖS
8. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisykles, taikomos šios prevencinės
drausminimo priemonės:
8.1. pastaba žodžiu;
8.2. pokalbis su mokiniu;
8.3. mokytojo, klasės vadovo pastaba raštu elektroniniame dienyne;
8.4. užpildoma „Mokinio elgesio taisyklių pažeidimo“ pažyma, kuri perduodama klasės
vadovui;
8.5. organizuojamas individualus pokalbis su mokinio tėvais (globėjais), dalyvaujant klasės
vadovui ir/ar dalyko mokytojui, mokyklos specialistui ar vienam iš mokyklos vadovų;
8.6. gavus 6-10 „Mokinio elgesio taisyklių pažeidimo“ pažymų ar „Tarnybinį pranešimą“,
mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, dalyvaujant mokiniui, tėvams,
pagalbos mokiniui specialistams, klasės vadovui. Susitariama dėl pagalbos mokiniui priemonių
teikimo, sudaromas pagalbos planas;
8.7. jei mokinys ir toliau netinkamai elgiasi, informuojama Vaiko teisių apsaugos tarnyba
ir/ar kreipiamasi į Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl LR Vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo;
8.8. mokinys, kurio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės
saugumui, suderinus su tėvais, mokyklos VGK sprendimu gali būti laikinai mokomas namuose;
8.9. esant patyčių ir/ar smurto atvejui, vadovautis mokyklos „Smurto ir patyčių prevencijos
ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu“.
9. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama:
9.1. mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai pažeidžia mokinių
ugdymosi procesą pamokos metu. Tokiu atveju iškviečiamas mokyklos vyr. budintis
administracijos atstovas. Jam paprašius, mokinys privalo palikti patalpą ir išeiti kartu su juo.
Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo
pamokos trukmei;
9.2. esant būtinybei mokyklos VGK sprendimu nustatytam laikotarpiui. Tokiu atveju
mokinys/ mokiniai mokosi kitoje patalpoje su jam/ jiems priskirtu atsakingu asmeniu.
10. Mokinio daiktai gali būti patikrinami šiais atvejais:
10.1. jeigu mokyklos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų
daiktų, darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja mokyklos vadovą arba jo įgaliotą asmenį;
10.2. mokyklos darbuotojas ir (ar) mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę
prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus, dalyvaujant kitam darbuotojui;
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10.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi
dalyvauti mažiausiai du mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – mokyklos vadovas arba jo įgaliotas
asmuo;
10.4. paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos
įstaiga;
10.5. 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;
10.6. jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie
įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga;
10.7. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti
prižiūrimas mokyklos vadovo paskirto mokyklos darbuotojo.
11. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali būti panaudojami tik tais atvejais, kai siekiama:
11.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
11.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokyklos
darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
11.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų
asmenų saugumui;
11.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius
Mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
11.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo
galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;
11.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis nepaiso
pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos. Renginio metu
pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas mokyklos vadovo paskirto darbuotojo, kol teigiamai
pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba
kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai);
11.7. pagrįsti fiziniai veiksmai gali būti keičiami 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;
11.8. mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui,
kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės
intervencijos);
11.9. kai siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol
mokinys nurims, ir pan.).
12. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
12.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
12.2. mokinį vedant už rankos;
12.3. guodžiant ar pasveikinant mokinį;
12.4. padedant neįgaliam mokiniui;
12.5. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
12.6. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
12.7. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi
procese naudojamas priemones;
12.8. teikiant pirmąją pagalbą.
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13. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas
mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai:
13.1. naudojami kaip bausmė;
13.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
13.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
13.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga;
13.5. pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai;
13.6. mokyklos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo
vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui
principu.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. „Mokinių elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo priemonių tvarka“ skelbiama
mokyklos internetinėje svetainėje www.rukla.jonava.lm.lt.
15. Su Mokinio elgesio taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo priemonėmis mokinius
pasirašytinai supažindina klasės vadovas kasmet mokslo metų pradžioje. Naujai priimtą mokinį
klasės vadovas su Tvarka supažindina pirmą priėmimo į mokyklą dieną.
16. Su šia Tvarka mokinių tėvai supažindinami mokyklos elektroniniame dienyne.
17. Pakartotinai mokinys supažindinamas su Mokinių elgesio taisyklėmis, skatinimo ir
drausminimo priemonėmis, jei jis aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
18. „Jonavos r. Ruklos Jono Stanislausko mokyklos – daugiafunkcio centro mokinių
elgesio taisyklių, skatinimo ir drausminimo priemonių tvarką“, jos pakeitimus, pritarus
Mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius.
_________________________

SUDERINTA:
Mokyklos tarybos 2021-10-21
posėdžio protokoliniu nutarimu Nr.V4-5
.
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