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ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka (toliau – 

Tvarka) parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, 

kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. 

Tvarka nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.  

 

II. SKATINIMO BŪDAI  

 

2. Už puikų ir labai gerą mokymąsi, lankomumą, pavyzdingą elgesį ir aktyvią 

visuomeninę veiklą, iniciatyvas mokiniai gali būti skatinami: 
2.1. Mokytojo, klasės vadovo padėka elektroniniame dienyne mokiniui ir jo tėvams 

(globėjams, rūpintojams); 

2.2.  Gimnazijos padėkos raštas, vadovaujantis direktoriaus įsakymu; 

2.3.   Gimnazijos padėka raštu mokinių tėvams; 

2.4.   Pažintinė  išvyka; 

2.5.   Geriausiai lankančios klasės titulas; 

2.6.   Padėka gimnazijos internetinėje svetainėje, skelbimų lentoje; 

2.7.   Mokinio darbų eksponavimas gimnazijos viešose erdvėse; 

3.   Nominacija – aukščiausias gimnazijos apdovanojimas už mokslą ir veiklą gimnazijoje, 

pažangiems ir neturintiems nuobaudų, abiturientams. Ji teikiama  Paskutinio skambučio šventėje 

už: 
3.1. puikų ir labai gerą mokymąsi (metiniai įvertinimai 10-9 balai) gimnazijoje; 

3.2. aukščiausius pasiekimus ugdomųjų dalykų tarptautinėse ir respublikinėse olimpiadose; 

3.3. aukščiausius pasiekimus tarptautiniuose ir respublikiniuose konkursuose; 

3.4. aukščiausius pasiekimus (individualius ir/arba kolektyvinius) meninėje – kūrybinėje 

veikloje; 

3.5. aukščiausius tarptautinius, respublikinius pasiekimus (individualius ir/arba komandinius) 

sportinėje veikloje atstovaujant gimnazijai; 

3.6. iniciatyvas ir kitus ypatingus pasiekimus – Direktoriaus nominacija. 

3.7. Nominacijos skyrimas svarstomas  Mokytojų tarybos posėdyje, atsižvelgiant į Mokinio 

anketą ir dalykų mokytojų,  klasės auklėtojų, mokinių savivaldos institucijų rekomendacijas; 

3.8. Atsižvelgiant į Mokytojų tarybos siūlymą, nominacijos abiturientams skiriamos 

direktoriaus įsakymu. 

 

III. DRAUSMINIMO BŪDAI 

 

3. Mokiniams, nesilaikant Mokymosi sutarties ir/arba pažeidinėjant Mokinio elgesio 

taisykles, taikomos nuobaudos: 

3.1. Svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, Mokytojų taryboje, Gimnazijos 

taryboje; 

3.2.  Direktoriaus įsakymu pareikšta nuobauda (įspėjimas, papeikimas); 
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            3.3.  Pranešimas raštu rajono Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Policijai; 

3.4. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius 

veiksmus Mokytojų tarybos siūlymu, Gimnazijos  tarybos sprendimu mokinys, turintis 16 ir daugiau 

metų, gali būti šalinimas iš gimnazijos. 

3.5. Mokinys, sulaukęs pilnametystės, nesilaikantis Mokymosi sutarties ir Mokinio elgesio 

taisyklių, šalinamas iš gimnazijos direktoriaus įsakymu. 

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4. Su gimnazijos Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka mokslo metų pradžioje mokinius 

supažindina klasės auklėtojas, mokiniai pasirašo Tamo dienyno instruktažų skiltyje. Tvarkos 

priežiūrą vykdo gimnazijos vadovai. 

            5. Jei mokinys gauna nuobaudą ar paskatinimą, informuojami tėvai ir įrašoma į asmens bylą. 

6. Jei mokinys yra gavęs nuobaudą, tai jis būdamas abiturientu negali pretenduoti į  

aukščiausią gimnazijos apdovanojimą – Nominaciją. 

 

 

_________________________________________ 

 


