
 
2 PRIEDAS 

 

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

 

GIMNAZIJOS 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 Dalyko mokytojas 

Drausmės  pažeidimo pažyma   perduodama socialinei pedagogei, 

informuojami tėvai. 

Daugiau nei 3 pavėlavimai į pamoką Klasės vadovas 

Tėvų informavimas telefonu. Įrašas TAMO dienyne Praleidus be pateisinamos priežasties 5 per 

mėn. pamokas ar pabėgus bent iš vienos 

pamokos 

Klasės vadovas 

Lankomumo sutarties sudarymas.  

Pažeidus lankomumo sutartį mokinio elgesys svarstomas 

gimnazijos VGK   dalyvaujant tėvams. 

Praleidus be pateisinamos priežasties 10 ir 

daugiau pamokų per mėnesį ar pabėgus 5 

kartus 

Socialinė pedagogė, klasės vadovas, 

VGK komisijos nariai 

Direktoriaus pastaba įrašant į asmens bylą, informacija tėvams 

(globėjams, rūpintojams)  

Drausmės pažeidimams kartojantis Direktorius, klasės vadovas 

(informuoja) 

Gimnazijos VGK ruošia dokumentus Akmenės rajono savivaldybės 

VGK dėl minimalių ar vidutinių priežiūros priemonių skyrimo. 

Lankomumo pažeidimams kartojantis Gimnazijos VGK, direktorius 

II. Elgesio taisyklių pažeidimai 

(trukdymas pamokai, nepagarbus, įžūlus elgesys su darbuotojais, mokytojais, mokiniais) 

Žodinis įspėjimas. Pastaba TAMO dienyne.  

Nereaguojant į pastabą, pildoma Drausminė pažyma, perduodama 

socialinei pedagogei, informuojami tėvai. 

Pirmas  kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama  socialinei pedagogei, 

informuojami tėvai.                                        

Antras kartas Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

Mokiniui per mėnesį surinkus 3 ir daugiau pastabų TAMO dienyne 

dėl drausmės, pildoma drausmės pažeidimo pažyma. Informuojami 

tėvai. 

Dėl didelio pastabų skaičiaus TAMO 

dienyne 

Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

Mokinio elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams. Mokiniui surinkus 3 drausmės pažeidimo 

pažymas 

VGK nariai 



Padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijai dėl 

administracinių poveikio priemonių taikymo  

Papeikimas įrašant į asmens bylą arba šalinimas iš gimnazijos 

 

Drausmės pažeidimams  kartojantis 

Direktorius, soc. Pedagogas 

 

Direktorius 

III. Chuliganiškas elgesys  su bendruomenės darbuotojais, mokytojais, mokiniais 

                                                  (fizinis smurtas, necenzūrinių žodžių vartojimas norint įžeisti,   nepadorių gestų rodymas) 

Tarnybinis pranešimas gimnazijos direktoriui. 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei, 

tėvų  iškvietimas į gimnaziją.  

Aprašymai perduodami Policijai dėl administracinių poveikio 

priemonių taikymo.                        

Informuojamas steigėjas.                                                                                                       

Nuobaudos skyrimas arba šalinimas iš gimnazijos 

 

 

Pirmas kartas 

Bet kuris gimnazijos darbuotojas 

Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

 

Direktorius, soc. pedagogas 

 

                                             

Direktorius 

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

 

Klasės vadovo informavimas.  

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei, 

informuojami tėvai, paimami tabako gaminiai. 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  

Klasės vadovas, mokytojas, socialinė 

pedagogė 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei, 

informuojami tėvai.  

Informuojama policija. 

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 pažeidimo pažyma perduodama socialinei  pedagogei, 

informuojami tėvai.  

Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija. 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  

Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

Direktorius 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei, 

informuojami tėvai.  

Informuojama policija, steigėjas. 

Nuobaudos skyrimas  arba šalinimas iš gimnazijos. 

Situacijai kartojantis Klasės vadovas, socialinė 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, socialinė pedagogė 

Direktorius 



taikymo  

Papeikimas įrašant į asmens bylą  arba šalinimas iš gimnazijos 

VII. Žaidimas kortomis ar 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 (globėjams, rūpintojams). 

Įrašas TAMO dienyne 

Pirmas kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei. 

Informuojami tėvai. 

Mokinio elgesys svarstomas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams. 

Antras kartas  Bet kuris gimnazijos darbuotojas 

Klasės vadovas, socialinė pedagogė 

VGK nariai 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei. 

Į gimnaziją kviečiami tėvai. 

Nuobaudos skyrimas. 

Pasikartojus Bet kuris gimnazijos darbuotojas, 

klasės vadovas, socialinė pedagogė 

Direktorius 

VIII. Tyčinis gimnazijos turto sugadinimas, svetimų daiktų pasisavinimas 

Tarnybinis pranešimas gimnazijos direktoriui.  

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei, 

žala atlyginama pagal Civilinio kodekso 6.275 ir 6.276 str. 

Informuojami tėvai.  

Pirmas kartas Direktorius, pavaduotojas ūkio 

reikalams, soc. pedagogas 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei.  

Informuojami tėvai.  

Informuojama policija. 

Nuobaudos skyrimas. 

Antras kartas Bet kuris gimnazijos darbuotojas,  

Klasės vadovas, socialinė  pedagogė 

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 pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei, 

informuojami tėvai telefonu. 

Antras kartas Soc. pedagogė, klasės vadovas 

Mokinio elgesio svarstymas gimnazijos VGK, dalyvaujant tėvams. 

Nuobaudos skyrimas 

Pasikartojus VGK nariai 

Direktorius 

X. Užkandžiavimas, gėrimų gėrimas, gumos kramtymas  pamokų metu 

Žodinis įspėjimas. Mokiniui nereaguojant pastaba TAMO dienyne. Pirmas kartas Dalyko mokytojas 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei. 

Informuojami tėvai. 

Antras kartas Dalyko mokytojas, klasės vadovas, 

socialinė pedagogė. 

Mokinio elgesys svarstomas gimnazijos VGK, dalyvaujant tėvams. 

Nuobaudos skyrimas. 

Pasikartojus VGK nariai. 

Direktorius. 

XI. Naudojimasis telefonu,  ausinuku pamokų metu 

Žodinis įspėjimas.  

Jei mokinys nepaiso draudimų ir naudojasi telefonu, mokytojas 

Pirmas kartas Mokytojas 



 

Jei atsitinka čia nenumatytas atvejis - informuoti gimnazijos vadovus.                                                                                                                                         

Su tvarka mokinius, mokslo metų pradžioje supažindina (raštu) klasės vadovas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

stabdo pamoką ir informuoja gimnazijos administraciją. Įrašas 

TAMO dienyne 

Drausmės pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei. 

Informuojami tėvai. 

Antras kartas Mokytojas, klasės vadovas, socialinė 

pedagogė 

Vaiko elgesio svarstymas gimnazijos VGK dalyvaujant tėvams Pasikartojus  VGK nariai 

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 pažeidimo pažyma perduodama socialinei pedagogei. 

Informuojami tėvai. 

Antras kartas Mokytojas, klasės vadovas, socialinė 

pedagogė 

Mokinio elgesys svarstomas gimnazijos VGK, dalyvaujant tėvams. 

Nuobaudos skyrimas. 

Pasikartojus Gimnazijos VGK nariai. 

Direktorius. 



1 PRIEDAS         

 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA           

PAPILĖS SIMONO DAUKANTO GIMNAZIJA 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PAŽYMA Nr. .......................Data ............................  

Mokinys(ė) …............................................................................................................. 

Klasė ..................... Klasės vadovė(-as) .................................................................. 

Pamokos, pertraukos, renginio, išvykos metu (pabraukti): 

. Triukšmavo; 

· Vartojo necenzūrinius žodžius; 

· Nereagavo į mokytojo pastabas; 

· Piktybiškai nedirbo pamokos metu;  

· Tyčiojosi iš klasės draugų, mokytojo ir kitų bendruomenės narių; 

· Mušėsi; 

· Gadino mokymo priemones, gimnazijos inventorių; 

· Rūkė gimnazijos patalpose, gimnazijos teritorijoje; 

· Gėrė alkoholinius gėrimus, vartojo psichotropines medžiagas, buvo apsvaigęs; 

· Nevykdė budėtojų nurodymų; 

· Lošė kortomis ir kitais azartiniais žaidimais,; 

· Be pateisinamos priežasties praleido pamoką(-as); 

· Kita (įrašyti)............................................................................................................... 

……………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………... 

Mokytojo parašas.......................Vardas, pavardė ......................................................... 

Mokinio drausmės pažeidimo priežasčių aiškinimas..................................................... 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Mokinio parašas.................................Vardas, pavardė................................................. 

Soc.pedagogė................................................................................................................. 

 Susipažinau: 

Tėvai(globėjai, rūpintojai .................. .....................................  

                                          (parašas)            (vardas, pavardė) 


