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PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA       

BENDRUOMENĖS NARIŲ VEIKSMAI DRAUSMINANT MOKINIUS 

DRAUSMINIMO PRIEMONĖ DRAUSMINIMO KRITERIJUS KAS SKIRIA 
 

I. Pamokų nelankymas ir vėlavimas į pamokas 
Pranešimas raštu į TAMO dienyną klasės vadovui 3 pavėlavimai į pamoką per mėnesį Dalyko mokytojas 
Drausmės  pažeidimo pažyma   soc. pedagogei, tėvams Daugiau nei 3 pavėlavimai į pamoką Klasės vadovas 
Tėvų informavimas telefonu. Įrašas TAMO dienyne Praleidus be pateisinamos priežasties 7 per 

mėn. pamokas ar pabėgus bent iš vienos 
pamokos 

Klasės vadovas 

Lankomumo sutarties sudarymas.  
Pažeidus lankomumo sutartį mokinys svarstomas gimnazijos VGK   
dalyvaujant tėvams. 

Praleidus be pateisinamos priežasties 15 ir 
daugiau pamokų per mėnesį ar pabėgus 5 
kartus 

Socialinė pedagogė, klasės vadovas 

Nuobaudos skyrimas,  įrašant į asmens bylą, informacija tėvams 
(globėjams, rūpintojams)  

Lankomumo pažeidimams kartojantis Direktorius, klasės vadovas 
(informuoja) 

Perduodamas Nepilnamečių reikalų inspekcijai, VTAT dėl 
administracinių poveikio priemonių taikymo šeimai 

Lankomumo pažeidimams kartojantis Direktorius 

II. Elgesio taisyklių pažeidimai 
(nepagarbus, įžūlus elgesys su darbuotojais, mokytojais, mokiniais, trukdymas pamokai) 

Drausmės PP  soc. pedagogei.  
Pastaba TAMO.  

Pirmas  kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas. 
Klasės vadovas 

Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. Vaiko 
elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams. 

Antras kartas Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

Padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijai dėl 
administracinių poveikio priemonių taikymo ATPK 
174,175,181,1811 str., VTAT. 
Nuobaudos skyrimas  arba šalinimas iš gimnazijos. 

 
Pasikartojus 

Direktorius,  socialinė pedagogė 
 
Direktorius 



III. Chuliganiškas elgesys  su bendruomenės darbuotojais, mokytojais, mokiniais 
                                                            (fizinis smurtas, necenzūrinių žodžių vartojimas, nepadorių gestų rodymas) 
Tarnybinis pranešimas gimnazijos direktoriui. 
Drausmės PP  soc. pedagogei, tėvų  iškvietimas.  
Aprašymai perduodami VTAT, Policijai dėl administracinių 
poveikio priemonių taikymo ATPK 174,175,181,1811 str.                       
Informuojamas steigėjas.                                                                                       
Nuobaudos skyrimas  arba šalinimas iš gimnazijos. 

 
 
Pirmas kartas 

Bet kuris gimnazijos darbuotojas 
Klasės vadovas,  socialinė pedagogė 
Direktorius,  socialinė pedagogė 
 
Direktorius 

                                                     IV. Rūkymas, tabako gaminių turėjimas ir platinimas gimnazijoje ir jos teritorijoje 
 

Klasės vadovo informavimas.  
Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  
Klasės vadovas, mokytojas 

Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. 
Vaiko elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams.  

Antras kartas  Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  
socialinė pedagogė, klasės vadovas 

Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. 
Informuojama policija. Nusižengimų medžiaga perduodama  
nepilnamečių reikalų inspektoriui, VTAT.  
Nuobaudos skyrimas  arba šalinimas iš gimnazijos 

Pasikartojus Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  
socialinė pedagogė, klasės vadovas 
 
Direktorius 

V. Alkoholio vartojimas, platinimas gimnazijoje ir jos teritorijoje 
 

Klasės vadovo informavimas.  
Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. 
Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija. 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  
Klasės vadovas 
Direktorius 

Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. 
Vaiko elgesio svarstymas VGK dalyvaujant tėvams. 
Informuojama policija 

Antras kartas      Bet kuris gimnazijos darbuotojas Soc. 
pedagogė, klasės vadovas 
Direktorius 

Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. 
Informuojama policija, steigėjas. 
Nusižengimų medžiaga perduodama  nepilnamečių reikalų 
inspektoriui, VTAT. 
Nuobaudos skyrimas  arba šalinimas iš gimnazijos 

Pasikartojus Klasės vadovas, soc. pedagogė 
 
Direktorius 

VI. Reketas, ginklų, peilių, dujų balionėlių ir kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų įsinešimas ar  toksinių medžiagų, narkotikų 
platinimas, vartojimas gimnazijoje 

Tarnybinis pranešimas gimnazijos direktoriui. 
Informuoti tėvus.  
Informuoti steigėją, policiją dėl administracinių poveikio priemonių 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas 
Klasės vadovas, soc. pedagogė 
 



taikymo pagal 196 str. 2 d. ir 176 str. 1 d. ir 3 d.   
Nusižengimų medžiaga perduodama VTAT, Nepilnamečių reikalų 
inspektoriui  
Nuobaudos skyrimas  arba šalinimas iš gimnazijos 

Direktorius 

VII. Žaidimas kortomis ar kitų azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas 
(azartinis - bet koks lošimas iš pinigų, daiktų ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno arba naudos) 

Žodinis įspėjimas, priemonės konfiskuojamos ir grąžinamos tik 
tėvams. 
Įrašas TAMO dienyne. 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas 
 
Klasės vadovas 

Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. Antras kartas  Bet kuris gimnazijos darbuotojas 
Klasės vadovas 

Drausmės PP soc. pedagogei. Tėvų iškvietimas. Padarytų 
nusižengimų aprašymai perduodami VTAT,  policijai dėl 
administracinių poveikio priemonių taikymo ATPK 
174,175,181,1811 str.) 
Nuobaudos skyrimas, įrašant į asmens bylą. 

Pasikartojus Direktorius, soc. pedagogas 
 
 
Direktorius 

VIII. Tyčinis gimnazijos turto sugadinimas, svetimų daiktų pasisavinimas 
Tarnybinis pranešimas gimnazijos direktoriui.  
Drausmės PP soc. pedagogei, žala atlyginama pagal Civilinio 
kodekso 6.275 ir 6.276 str. 
Informuojami tėvai.  

Pirmas kartas Direktorius, pavaduotojas ūkio 
reikalams, soc. pedagogas 

Drausmės PP soc. pedagogei.  
Informuojami tėvai.  
Informuojama policija. Nuobaudos skyrimas, įrašant į asmens bylą. 

Antras kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas  
Klasės vadovas, soc. pedagogas 
Direktorius 

IX. Slaptas ar be asmens sutikimo filmavimas, fotografavimas, įrašinėjimas kitų asmenų veiklos ir pokalbių gimnazijoje 
Žodinis įspėjimas. Įrašų ištrynimas, mokinio atsiprašymas. Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas 
Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. Antras kartas Soc. pedagogė, klasės vadovas 
Vaiko elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams. 
Nuobaudos skyrimas, įrašant į asmens bylą. 

Pasikartojus Soc. pedagogė, klasės vadovas 
Direktorius 

X. Užkandžiavimas, gėrimų gėrimas, gumos kramtymas  pamokų metu 
Žodinis įspėjimas. Pirmas kartas Dalyko mokytojas 
Drausmės PP soc. pedagogei. Informuojami tėvai telefonu. Antras kartas Dalyko mokytojas 
Vaiko elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams 
Nuobaudos skyrimas, įrašant į asmens bylą. 

Pasikartojus Klasės vadovas, dalyko mokytojas 
Direktorius 

XI. Naudojimasis telefonu,  ausinuku pamokų metu 
Žodinis įspėjimas.  Pirmas kartas Mokytojas 



 

 

JEI ATSITINKA ČIA NENUMATYTAS ATVEJIS - INFORMUOTI GIMNAZIJOS VADOVUS.                                                                                                                                         

SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS MOKINIUS, MOKSLO METŲ PRADŽIOJE SUPAŽINDINA (RAŠTU) KLASĖS VADOVAS. 

 

Jei mokinys nepaiso draudimų ir naudojasi telefonu, mokytojas 
stabdo pamoką ir informuoja gimnazijos administraciją. Įrašas 
TAMO dienyne. 
Drausmės PP soc. pedagogei.  Informuojami tėvai telefonu. Antras kartas Mokytojas, klasės vadovas 
Vaiko elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams. Pasikartojus  Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

XII. Netinkamos aprangos, avalynės nešiojimas 
(vilkėti rūbus, nedengiančius pečių, itin trumpus sijonus ar šortus, sportinę ar pliažo aprangą) 

Žodinis įspėjimas. Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas 
Drausmės PP soc. pedagogei.  Informuojami tėvai telefonu. Antras kartas Mokytojas, klasės vadovas 
Vaiko elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams. 
Nuobaudos skyrimas, įrašant į asmens bylą. 

Pasikartojus Klasės vadovas, socialinė pedagogė 
Direktorius 


