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Nusižengimas  Reagavimo būdai nusižengus 

 

Pamokų praleidimas be 

priežasties 

 Už lankomumą atsakingas mokinys kiekvieną dieną 

pateikia informaciją apie klasės praleistas pamokas 

socialiniam pedagogui. 

 Socialinis pedagogas pateikia informaciją klasės 

auklėtojui. 

 Klasės auklėtojas išsiaiškina nelankymo priežastis, 

paprašydamas mokinį paaiškinimo raštu. 

 Kartojantis pamokų praleidinėjimui be pateisinamos 

priežasties į mokyklos VGK kviečiami mokinio tėvai. 

 Apie mokinius, be pateisinamos priežasties sistemingai 

praleidinėjančius pamokas informuojamas  Vaiko teisių 

apsaugos skyrius ir teritorinė policijos įstaiga. 

Kitų mokinių emocinis arba 

fizinis prievartavimas 

( pravardžiavimas, 

mušimas, menkinimas, 

tyčiojimasis) 

 Gavus pranešimą iš mokyklos bendruomenės narių apie 

šį pažeidimą, pranešama klasės auklėtojui, socialiniam 

pedagogui, psichologui, mokyklos administracijai. 

  Išsiaiškinamos priežastys ir teikiama pagalba 

(individualūs mokinio ir jo tėvų pokalbiai su socialiniu 

pedagogu, psichologu, mokyklos administracija). 

Tyčinis mokyklos turto 

gadinimas, vagystė 

 Apie įvykį pranešama mokyklos administracijai.  

 Išsiaiškinamos priežastys.  

 Esant reikalui administracija prašo mokinio parodyti jo 

asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti 

tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant. 

Mokiniui nesutikus, kviečiami tėvai. 

 Esant reikalui pranešama teritorinei policijos įstaigai. 

 Reikalaujama atlyginti padarytą žalą. 

Rūkymas mokyklos 

teritorijoje 

 Pažeidus mokinio taisykles ( draudžiama rūkyti 

mokyklos teritorijoje), pranešama klasės auklėtojui, 

kuris informuoja tėvus. 

 Pažeidimui kartojantis, mokinys svarstomas VGK.  

Alkoholinių gėrimų 

vartojimas, pasirodymas 

 Įtarus, kad mokinys mokykloje gali turėti draudžiamų 

daiktų (alkoholio, tabako, psichiką veikiančių medžiagų)  



 
 

mokykloje neblaiviam, 

apsvaigusiam 

mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja 

administraciją. 

 Administracija prašo mokinio parodyti jo asmeninius 

daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo 

sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant. Mokiniui nesutikus, 

kviečiami tėvai. 

 Neatvykus tėvams, kviečiama teritorinė policija. 

 Esant reikalui, kviečiamas visuomenės sveikatos 

specialistas ar PSC gydytojas. 

Azartiniai žaidimai 

mokykloje 

 

 Mokytojas paima draudžiamas priemones. 

 Informuoja administraciją. 

 Grąžina žaidimo priemones tėvams. 

 

Mokytojo įžeidimas, 

pamokos trukdymas 

 Mokytojas po pamokos apie įvykį informuoja klasės 

auklėtoją. 

 Klasės auklėtojas išsiaiškina priežastis. 

 Įvykis svarstomas VGK. 

 Informuojami tėvai. 

  Už mokinio pareigų nevykdymą ir taisyklių pažeidimą 

gali būti taikomos šios drausminės nuobaudos: 

 pastaba 

 papeikimas 

 griežtas papeikimas 

 siūloma kita ugdymo įstaiga 

 


