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MOKINIŲ DRAUSMINIMO, NUOBAUDŲ SKYRIMO
IR ŠALINIMO IŠ MOKYKLOS IR MOKYKLOS BENDRABUČIO TVARKA
I. DRAUSMINĖS NUOBAUDOS SKYRIMAS
1. Drausminė nuobauda ( pastaba, papeikimas, laikinas nušalinimas nuo pamokų, šalinimas iš
mokyklos bendrabučio, šalinimas iš mokyklos) skiriama esant administracijos vadovo, mokytojo,
bendrabučio auklėtojos, budinčiojo, Mokinių tarybos raštiškam pranešimui. Dėl drausminės
nuobaudos skyrimo sprendžia Centro direktorius, kartu su pranešimą pateikusiais asmenimis.
2. Jei drausminė nuobauda skiriama Mokinių tarybos nariui, turi būti gautas Mokinių tarybos
sutikimas. Jei nėra Mokinių tarybos sutikimo, drausminė nuobauda Mokinių tarybos nariui gali būti
paskirta Mokytojų tarybos sprendimu.
3. Informacija apie nuobaudas įtraukiama į mokinio asmens bylą. Nuobaudas skiria įsakymais
Centro direktorius, Mokinių tarybos, Mokytojų tarybos teikimu. Įsakymai skelbiami viešai.
II. MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKA:
2.1. Drausminimo priemonės
2.1.1.Centro darbuotojo pastaba žodžiu.
2.1.2. Centro darbuotojo pranešimas raštu grupės vadovui, administracijos atstovui.
2.1.3. Pokalbiai su socialine pedagoge/neformaliojo švietimo organizatore.
2.1.4. Pokalbiai ir elgesio svarstymas grupėje.
2.1.5. Mokinio elgesio svarstymas grupės susirinkime, arba administracijos posėdyje, dalyvaujant
tėvams arba bent vienam iš tėvų (jeigu mokinys nepilnametis).
2.1.6. Svarstymas Bendrabučio tarybos posėdyje (jeigu mokinys gyvena bendrabutyje ir ten padarytas
nusižengimas).
2.1.7. Mokinio, besimokančio pagrindinio ugdymo arba profesinio mokymo programos kartu su
vidurinio ugdymo programa, elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokinių tarybos
posėdyje, Mokytojų tarybos posėdyje. (Svarstomas mokinio elgesys, jei jam ne daugiau nei 20 metų)
2.1.8. Mokinio, besimokančio profesinio mokymo programos (baigusio 12 klasių) elgesio svarstymas
Mokytojų tarybos posėdyje.
2.1.9. Kreipimasis į seniūniją dėl netinkamo mokinio elgesio.
2.1.10. Ypatingais atvejais, jeigu bent vienas iš tėvų nesutinka atvykti į Centrą dėl mokinio elgesio,
mokinio elgesys svarstomas dalyvaujant Vaiko teisių apsaugos skyriaus specialistams, Nepilnamečių
reikalų policijos pareigūnams (jeigu mokiniui nėra 18 metų), kreipiamasi į policijos atstovus tvarkai
ir rimčiai Centre/bendrabutyje užtikrinti.
2.2. Kai išnaudotos visos Mokinių drausminimo, nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš mokyklos tvarkoje
numatytos drausminimo priemonės ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus,
kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai,
saugumui ar turtui, galima taikyti poveikio priemones bei imtis veiksmų, išvardintų Poveikio
priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkoje.
2.3. Šalinimas iš Centro
2.3.1. Gali būti pašalinami mokiniai, turintys 18 ir daugiau metų:
2.3.1.1. Nepažangūs mokiniai,
2.3.1.2. Sistemingai nelankantys pamokų mokiniai,
2.3.1.3. Piktybiškai nesilaikantys mokinių elgesio taisyklių mokiniai.
2.3.2. Vaikas iki 16 metų negali nutraukti mokymosi pagal privalomojo švietimo programas.

2.3.3 Jeigu Centras dėl objektyvių priežasčių negali užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal
privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar
socialinės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko
teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.
2.3.4. Mokinys, neturintis 18 metų, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali
būti skirta minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.
2.3.5. Mokiniai, jeigu jų elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Centro bendruomenės
narių saugumui, gali būti laikinai nušalinami nuo pamokų, nesilaikant nuobaudų eiliškumo, sudarant
pamokų atsiskaitymo grafiką.
2.4. Šalinimas iš Centro bendrabučio.
2.4.1. Kai mokinys, du kartus įspėtas dėl bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimo, ir
toliau jas pažeidinėja, gali būti pašalintas iš bendrabučio Centro direktoriaus įsakyme nurodytam
terminui (laikinai).
2.4.2. Iki mokslo metų pabaigos gali būti pašalinami mokiniai už šiurkščius bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, mokytojų, bendrabučio darbuotojų, bendramokslių garbę ir
orumą žeminančius veiksmus, keliančius akivaizdžią grėsmę bendruomenės narių saugumui.
2.5. Apie mokiniui paskirtas nuobaudas bei pritaikytas Mokinių drausminimo, nuobaudų skyrimo ir
šalinimo iš mokyklos tvarkoje bei Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams tvarkoje numatytas priemones informuojami tėvai.
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