PATVIRTINTA
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ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių „Juventos“ progimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo 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 sistemos būdus, kriterijus, priemones, jų vykdymo laiką ir
atsakingus darbuotojus.
II. TIKSLAI
2. Ugdyti mokinių atsakomybę, sąmoningumą.
3. Skatinti ugdymosi motyvaciją.
4. Kelti motyvaciją atstovauti klasei/kolektyvui/mokyklai konkursuose, olimpiadose, varžybose ir
kt. renginiuose.
5. Skatinti aktyvumą, visuomeniškumą, pilietiškumą.
6. Laikytis progimnazijos „Mokinių taisyklių“ ir būti sektinu pavyzdžiu bendraamžiams.
III. SKATINIMO BŪDAI
Nr.
Kriterijus
1. Labai geri 1 – 8 klasių
mokinių mokymosi
pasiekimai (aukštesnysis
lygmuo)
2.
Mokyklos vardo
garsinimas tarptautinėse,
respublikinėse,
apskrities, miesto,
olimpiadose,
konkursuose, varžybose
ir kt. (I – III vietos,
nominacijos, laureatų
vardai)
3.
Mokinių pasiekimai
mokykloje
organizuojamuose

Priemonės
 Padėka elektroniniame
mokyklos dienyne (1 - 8 kl.)
 Šventė (1 – 4, 5 - 8 kl.)
 Mokyklos padėka (1 - 8 kl.)
 Mokinių šventė (1 – 4, 5 - 8 kl.)
 Esant galimybėms - 1 - 8 kl.
mokinių, turinčių aukščiausius
formalius ir neformalius
pasiekimus, išvyka

Organizatorių numatytos
skatinimo priemonės

Laikas

Atsakingi

Po I
pusmečio

Klasių vadovai
J. Ančerevičiūtė

Po II
pusmečio

Pavaduotojai
ugdymui
E. Valaitienė

Per
renginį

Organizatoriai
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4.

5.

6.

6.

renginiuose
Puikūs muzikos dalykų
mokymosi rezultatai,
laimėjimai konkursuose,
aktyvi koncertinė veikla
Individualiu instrumentu
grojančių mokinių
koncertinė veikla
Mokyklos vertybių
puoselėjimas, sektinas
elgesys, geri ugdymosi
rezultatai ar rodomos
pastangos, mokyklos
vardo garsinimas, aktyvi
socialinė – pilietinė
veikla, fiksuojama
mokyklos el. dienyne
(„Pagyrimai/Pastabos”)
E. Balčyčio vardo
premija už aukštus
mokymosi pasiekimus,
mokyklos vardo
garsinimą, aktyvią
socialinę, pilietinę ir kt.
veiklą per 4 mokslo
metus*

Visus
mokslo
metus
Birželio
Padėkos raštas 8 kl. baigimo proga
mėnuo
Individual
Viešai
aus
koncerte/festivalyje/konkurse
instrumen
atliktas kūrinys prilygsta egzamino
to
metu atliekamam kūriniui (-iams)
egzaminai
100% mažinamas mokestis už
neformalųjį švietimą

30 ir daugiau pagyrimų – padėka
el. dienyne
60 ir daugiau pagyrimų – padėkos
laiškas mokinio tėvams

Po I
pusmečio
Po II
pusmečio

8 kl.
baigimo
proga

Padėka ir premija

V. Juodpusienė
V. Juodpusienė

D. Ramanauskienė

Klasių vadovai
E. Valaitienė
J. Ančerevičiūtė

R. Tamašauskienė
Progimnazijos
tarybos
pirmininkas
Pavaduotojai
ugdymui
5-8 kl. vadovų
metodinės grupės
pirmininkas

*Žr. E. Balčyčio vardo premijos skyrimo nuostatus (priedas).
IV. DRAUSMINIMO BŪDAI
Nr.
7.

8.

Kriterijai
Vėlavimas į pamokas,
kitus privalomus
užsiėmimus
Praleistos be priežasties
pamokos, kiti privalomi
užsiėmimai

Priemonės

Atsakingi

Jei mokinys nuolat vėluoja į pamokas, kt.
užsiėmimus, informuojami mokinio tėvai.

Mokytojai
Klasių vadovai

11 - 30 pamokų (3 to paties mokomojo dalyko
pamokos) – situaciją aiškinasi mokinys, jo tėvai
(globėjai), klasės vadovas, socialinis pedagogas
(sudaromas planas mėnesiui).

Klasės vadovas
Socialinis
pedagogas
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Situacijai nesikeičiant, mokinys, jo tėvai
(globėjai) kviečiami į Vaiko gerovės komisijos
(VGK) posėdį (sudaroma trišalė sutartis).
Jei tėvai nebendradarbiauja, VGK apie blogą
lankomumą
ir
nesikeičiančią
situaciją,
informuoja Vaikų teisių apsaugos tarnybą

9.

Be
priežasties
praleistos
individualaus
instrumento pamokos:
 2 – informuojami tėvai,
 3 – pokalbis su direktoriaus pavaduotoju,
įspėjamasis raštas tėvams,
 4 – individualaus instrumento pamokų
nuėmimas.
Nedalyvavimas
meno
kolektyvo
koncerte/apžiūroje/konkurse be pateisinamos
priežasties
(neįspėjus
mokytojo)
nepatenkinamas
įvertinimas
dienyne
(traktuojamas kaip atsiskaitymas/kontrolinis)
Mokinio elgesys, keliantis susirūpinimą
pamokoje
(trukdo
mokytojui,
kitiems
mokiniams) - po 3 žodinių įspėjimų - pastaba
el. dienyne.
 Mokytojas, nutraukęs susirūpinimą keliantį
mokinio elgesį, su mokiniu aiškinasi priežastis,
tariasi dėl problemos sprendimo, susitarimus
Netinkamas mokinio
fiksuoja „Pokalbio su mokiniu protokole”.
elgesys per pamokas,
 Tą pačią dieną mokytojas apie pokalbį su
pertraukas, renginius,
mokiniu informuoja mokinio tėvus (globėjus,
išvykas
rūpintojus) ir klasės vadovą.
(trukdymas,
 Pasikartojus susirūpinimą keliančiam mokinio
įsipareigojimų
elgesiui (ne mažiau kaip po 3 pokalbių su
nevykdymas, patyčios,
mokiniu), mokytojas informuoja klasės
muštynės, inventoriaus
vadovą.
gadinimas, necenzūriniai
 Klasės
vadovas
praneša
mokyklos
žodžiai, gestai,
administracijai
ir
organizuoja
tėvų,
(globėjų,
psichotropinių medžiagų
rūpintojų) vaiko, mokytojų susitikimą, aptaria
vartojimas bei kt.
galimus mokinio susirūpinimą keliančio
„Mokinio taisyklių“
elgesio įveikimo būdus, susitaria dėl jų
pažeidimai)
įgyvendinimo (mokytojo, vaiko, tėvų (globėjų,
rūpintojų) atsakomybės, veiksmų, laiko).
 Susirinkimas protokoluojamas „Pokalbio su
tėvais protokole”.
 Situacijai negerėjant, antrame tėvų, mokytojų,
vaiko
susitikime,
dalyvauja
socialinis
pedagogas, kuris informuoja tėvus apie galimą

R. Dauliuvienė
Socialinis
pedagogas

Individualaus
instrumento
mokytojai
V. Juodpusienė

Meno kolektyvų
vadovai

Mokytojai
Klasių vadovai

Mokytojai
Klasių vadovai

Mokytojai
Klasių vadovai

Mokytojai
Klasės vadovas
Socialinis
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poveikių priemonių pritaikymą mokiniui –
ugdymosi vietos pakeitimą (reikalingas
raštiškas tėvų sutikimas).
 Susirinkimas protokoluojamas „Pokalbio su
tėvais protokole”.
Jei po 2 mėnesių (ilgesnio termino skirti
negalima) ir ne mažiau kaip po 2 mokinio, jo
tėvų ir mokytojo pokalbių mokinio elgesys
nepagerėja, organizuojamas mokyklos VGK
posėdis, teikiama socialinė pedagoginė pagalba,
sudaromas „Individualios pagalbos planas”.
Individualioms
pagalbos
priemonėms
nepasiteisinus, mokyklos VGK organizuoja
posėdį, kuriame sprendžiama dėl kreipimosi į
Pedagoginę psichologinę tarnybą (toliau – PPT)
mokinio specialiesiems ugdymosi poreikiams
įvertinti.
Jeigu mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai)
nebendradarbiauja ir (ar) nevykdo VGK
nutarimų, mokyklos vadovas raštu kreipiasi
pagalbos į savivaldybės VGK, kuri užtikrintų
vaiko teisių apsaugą.

pedagogas

Mokytojas
Socialinis
pedagogas
VGK

VGK

VGK
Administracija

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Informaciją, susijusią su mokinių skatinimu, mokytojai, klasių vadovai viešina mokyklos el.
dienyne, tinklapyje, socialiniame tinkle Facebook.
11. Progimnazijos el. dienyne skatinimo ir drausminimo įrašai daromi pradedant didžiosiomis
raidėmis parašytais žodžiais:
11.1. PAGYRIMAS (informacija apie girtiną, sektiną elgesį, pažangumą, pasiekimus ir t.t.);
11.2. PASTABA (informacija apie nedrausmingą elgesį, su mokymosi procesu nesusijusių
pareigų neatlikimą).
11.3. KOMENTARAS (informacija apie nepasiruošimą pamokai, priemonių neturėjimą ir kt.).
12. Mokinių skatinimui naudojamos Šiaulių „Juventos“ progimnazijos bendruomenės paramos
ir skatinimo fondo lėšos.
___________________________
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