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MOKINIO ELGESIO  TAISYKLĖS 

 

Vaikas turi būti ugdomas tinkamai, pagal savo amžių ir brandą atlikti savo pareigas ir 

pats atsakyti už savo poelgius. (24 str. 2 punktas iš LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymo) 

Vaiko teisės išlieka ir tada, kai jis savo pareigų nesilaiko, o pareigų nesilaikymas tik 

sukuria kitas pareigas. (24 str. 3 punktas iš LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo) 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.Vilniaus Pilaitės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau elgesio taisyklės) 

reglamentuoja gimnazijos mokinių elgesį šioje ugdymo įstaigoje. 

2. Elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos 

Respublikos Vaiko  teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Jungtinių tautų Vaiko teisių 

konvencija, kitais įstatymais, gimnazijos nuostatais bei vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, 

Mokymo(si) sutartimi.  

 

II. MOKINIO TEISĖS 

Mokinys turi teisę: 

3. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Jungtinių Tautų Vaiko teisių 

konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

4. Į galimybę mokytis, siekdamas visapusiško asmenybės ugdymo, atskleidžiant talentus, 

protinius ir fizinius gebėjimus ir juos nuolat tobulinti. 

5. Į užtikrintą galimybę išmokti gerbti tėvus, auklėtojus, mokytojus, kitus žmones, savo 

gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam 

gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu. 

6. Į saviraiškos laisvę,  nekenkiant kitiems. 

7. Į informaciją apie ugdymo įstaigas, jų vykdomas švietimo programas, ugdymo(si) formas. 

8. Į galimybę susidaryti individualų ugdymo planą III klasėje, rinktis  siūlomas neformaliojo 

švietimo programas. 

9. Į galimybę nemokamai naudotis gimnazijos biblioteka – informaciniu centru, vadovėliais ir 

kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik 

ugdymo(si) tikslais). 

10. Į galimybę nustatyta tvarka gauti mokymą namuose. 

11. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 

12. Teikti siūlymus dėl ugdymo(si) proceso ir neformaliojo švietimo  veiklos tobulinimo. 

13. Gauti pedagoginę, socialinę,  specialiąją pedagoginę, psichologinę, pirmąją medicininę  

pagalbą. 

14. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą. 

15. Į nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka. 
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16. Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. 

17. Į galimybę burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose  

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir skatina 

pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus. 

18. Laikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimą ir gimnazijos baigimo egzaminus.  

III. MOKINIO PAREIGOS 

19. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis gimnazijos taisyklių, demokratinių 

gyvenimo normų, tausoti gimnazijos ir visuomenės turtą. Vykdyti gimnazijos tarybos 

nutarimus, administracijos, teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus. 

20. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

21. Gerbti savo gimnaziją, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu. 

22. Kasdien turėti mokinio pažymėjimą ir  pateikti jį paprašius gimnazijos darbuotojams. 

23. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai, rūpintojai)  

nedalyvavimą pamokose teisina taip, kaip nurodyta  Lankomumo apskaitos tvarkos apraše, 

patvirtintame gimnazijos direktoriaus 2020-01-07 įsakymu Nr.V-1.    

24. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas 

priemones. 

25. Dalyvauti gimnazijos organizuojamose apklausose. 

26. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo  tvarkos. 

27. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į gimnaziją ateiti 

švaria, tvarkinga apranga. Lauko drabužius pamokų metu laikyti rūbinėje. 

28. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

29. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir gimnazijos turtą. Padarytą žalą įstatymų 

nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Žalos atlyginimas 

gimnazijoje nustatomas  vadovaujantis LR Civilinio kodekso 2.63 str. 

30. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą. 

31. Išvykdamas iš gimnazijos mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka ir  grąžinti mokinio 

pažymėjimą. 

32. Nedelsiant informuoti gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias ir kitas nusikalstamas veikas. 

33. Gimnazijoje ir  už jos  ribų  laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų. Vadovautis 

Pilaitės gimnazijos Renginių  organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos 

direktoriaus 2015-04-10 įsakymu  Nr.V-93. 

34. Kartu su tėvais dalyvauti Vaiko gerovės komisijos  posėdžiuose, jeigu yra pakviestas 

atvykti. 

35. Atlikti socialinę -pilietinę veiklą gimnazijoje (20 val. per dvejus metus I-II kl.). 

Vadovaujamasi socialinės - pilietinės veiklos tvarkos aprašu, patvirtintu gimnazijos 

direktoriaus 2015-10-19 įsakymu Nr.V-171. 

 

 

III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

36. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Pamokos pradžioje 

mokinys telefoną padeda į tam skirtą vietą (dėžutę) arba laiko kuprinėje išjungtą. 
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37. Gimnazijoje ir jos teritorijoje turėti, vartoti ar ateiti apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, rūkyti cigaretes (taip pat ir elektronines), žaisti azartinius žaidimus 

(kortomis ir kt.). 

38. Įsinešti į gimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas ar kitus 

kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

39. Fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės 

narių. 

40. Pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti gėrimus. 

41. Atsinešti ir naudotis  gimnazijoje ar jos teritorijoje garso stiprinimo aparatūra, platinti 

vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja 

žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

42. Be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) 

veiklą ir pokalbius. 

43. Pamokų metu vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti pamokas. 

44. Bėgioti  koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, 

užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt. 

45. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus. 

46. Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta gimnazijos organizuojamų renginių metu. 

47. Niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, 

braižyti, spardyti sienas ir kt.). 

48. Gimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais. 

49. Vaikščioti į tualetą pamokų metu, nebent mokytojui leidus. 

50. Demonstruoti nepadorų elgesį gimnazijos patalpose. 

51. Eiti į koridorius prie persirengimo kambarių, į persirengimo kambarius (prie sporto salių) 

mokiniams, kuriems nenumatyta pamoka pagal tvarkaraštį. 

52. Būriuotis  tualetuose. 

 

IV. MOKINIO SKATINIIMO PRIEMONĖS 

 

53. Žodžiu (pagyrimas). 

54. Raštu (padėka). 

55. Galimybės suteikimas dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose. 

56. Apdovanojimas dovanėle, prizu. 

 

Mokiniai skatinami vadovaujantis Vilniaus Pilaitės gimnazijos Mokinių skatinimo tvarka, 

patvirtinta gimnazijos direktoriaus 2016 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. V-105. 

 

 

V. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

57. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios 

drausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės:  
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57.1. Mokinys  kviečiamas į  Vaiko gerovės komisijos posėdį už mokinio elgesio taisyklių 

pažeidimus (pamokų praleidimą be pateisinamos priežasties,  pareigų nevykdymą, elgesio ir 

drausmės  pažeidimus ir kt.). Jam gali būti skiriama: 

57.1.1. Įspėjimas žodžiu - taikomas mokiniui, pirmą kartą be pateisinamos priežasties 

praleidusiam pamokas, taip pat padariusiam  kitus nežymius šių taisyklių pažeidimus; 

57.1.2. Sutartis su mokiniu raštu dalyvaujant tėvams  - taikoma mokiniui, pakartotinai be 

pateisinamos priežasties praleidusiam pamokas, taip pat padariusiam kitus šių taisyklių 

pažeidimus (jei tėvai negali dalyvauti, jie informuojami  apie sudarytą sutartį su mokiniu); 

57.1.3. Informacinis kvietimas  mokiniui ir tėvams į direkcinės tarybos posėdį - taikoma 

mokiniui, kai jis nevykdo  nustatytų įsipareigojimų  ir kai punktuose 57.1.1 ir 57.1.2  nurodytos 

priemonės nedaro  poveikio. 

57.2. Jei kviečiamas mokinys  neatvyksta be pateisinamos priežasties į Vaiko gerovės 

komisijos posėdį, jam iš karto taikoma kita griežtesnė poveikio priemonė. 

57.3. Direkcinės Tarybos skiriamos poveikio priemonės: 

57.3.1. Pastaba raštu – taikoma mokiniui, kai jis nevykdo  nustatytų įsipareigojimų  ir kai 

punktuose 56.1.1 ir 56.1.2  nurodytos priemonės neturi jam  poveikio; 

57.3.2. Papeikimas -  taikomas mokiniui, kai jis pakartotinai nevykdo  nustatytų įsipareigojimų  

ir kai punktuose 56.1.1 ir 56.1.2  nurodytos priemonės neturi  poveikio, už įžūlų elgesį su 

gimnazijos bendruomenės nariais, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, 

rūkymą gimnazijoje ir jos  teritorijoje (tame tarpe ir elektroninių cigarečių); 

57.3.3. Griežtas papeikimas -  taikomas mokiniui, kai jis sistemingai  nevykdo  šiose 

taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, už pasikartojantį įžūlų elgesį su gimnazijos 

bendruomenės nariais, už trukdymą ugdymo procesui, už necenzūrinių žodžių vartojimą, 

alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą ir/ar platinimą, rūkymą 

gimnazijoje ir jos teritorijoje (tame tarpe ir elektroninių cigarečių), už atvykimą į gimnaziją 

apsvaigus, už tyčia sugadintą ar sunaikintą gimnazijos turtą. 

57.4. Viešas nukentėjusiojo asmens atsiprašymas – taikoma mokiniui, kai mokinys  įžeidžia 

žmogaus garbę ir orumą. 

57.5. Raštiškas Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio 

bendradarbiavimo koordinavimo skyriaus, policijos informavimas –  taikomas mokiniui, 

nuolatos, sistemingai, piktybiškai nelankančiam gimnazijos, vartojančiam necenzūrinius 

žodžius, rūkančiam gimnazijoje ir jos  teritorijoje (tame tarpe ir elektronines cigaretes), 

vartojančiam ir/ar platinančiam  alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas 
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gimnazijoje ar jos teritorijoje, atvykusiam į gimnaziją apsvaigus nuo alkoholio ar narkotinių 

bei psichotropinių medžiagų. 

57.6. Raštiškas Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnybos ir/ ar Švietimo skyriaus informavimas, 

kai neužtikrinama vaiko teisė į mokslą. 

57.7. Kreipimasis dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui 

(vadovaujantis Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimo įstatymu, 

patvirtintu LR Seimo 2017 m. rugsėjo 1 d. Nr. XII -2535) – taikoma šio įstatymo 3 skr. 8 

straipsnyje numatytais atvejais. 

57.8. Direkcinės tarybos, Gimnazijos tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš gimnazijos 

(kai mokinys turi 16 metų) –  taikoma, kai mokinys nuolat, piktybiškai ir sistemingai pažeidžia 

mokinio elgesio taisykles, mokymosi sutarties sąlygas, kai taikytos priemonės neturėjo 

poveikio. 

57.9.. Kiekvieną mėnesį apie mokinius iki 16 m., kurie be pateisinamos priežasties praleido 

daugiau nei 50% visų kalendorinio mėnesio  pamokų, informuojamas  Vilniaus miesto 

savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo skyrius ir/ ar Vilniaus m. švietimo skyrius, 

duomenys suvedami į nesimokančių ir mokyklos nelankančių mokinių informacinę sistemą 

NEMIS. 

57.10. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis 

mokinius supažindina klasės vadovas pasirašytinai saugaus elgesio instruktažų lapuose. 
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1 priedas 

 

 

 
POVEIKIO PRIEMONĖS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Poveikio priemonės, skirtos netinkamai besielgiantiems Vilniaus Pilaitės gimnazijos 

mokiniams parengtos vadovaujantis  „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo 

netinkamai besielgiantiems mokiniams“, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V- 1268. 

2.Pagrindinės sąvokos: 

Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos 

apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat  kiti Gimnazijoje draudžiami turėti daiktai 

(reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Gimnazijos darbo tvarkos 

taisyklėse ar kituose Gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose ; 

Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)  kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat 

pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymo(si) procesą, pažeidžiantis kitų 

asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą; 

Poveikio priemonė – Gimnazijos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar 

sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio 

pagarba grįstą  ugdymo(si) aplinką; 

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Gimnazijos darbuotojo veiksmai 

mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant  užkirsti  kelią arba nutraukti mokinio 

elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar 

fiziniam saugumui arba turtui; 

Ugdymo(si) vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant 

mokinio ugdymą(si) kitoje Gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo 

pagalbą. 

 

II. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS 

 

1. Gimnazijos darbuotojas,  siekdamas užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) 

aplinkinių saugumą,  kai mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę jo paties ir 

ugdymo įstaigos bendruomenės narių saugumui, esant tam tikroms nustatytoms 

sąlygoms: 

       1.1. atsižvelgęs į mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, jo sveikatos būklę, 

psichologinę savijautą; 

       1.2. kai gimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos 

teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos priemonės) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus 
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neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui; 

gali taikyti šias poveikio priemones: 

 

● pakeisti mokinio ugdymo(si) vietą; 

● iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

● organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

● panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

2. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas gimnazijos 

vadovas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei, 

savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga. 

3. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir gimnazijos darbuotojo veiksmus mokinio 

atžvilgiu privalu fiksuoti raštu surašant atitinkamą formą (3 priedas). 

4. Gimnazijos darbuotojas, įtaręs, kad mokinys gimnazijoje ar jos teritorijoje vartoja 

narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių 

medžiagų, turi vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką 

veikiančias medžiagas nustatymo organizavimo aprašu (Patvirtintu LR Vyriausybės 2002 m. 

balandžio 2 d. nutarimu Nr.437 (LR Vyriausybės 2007 m. spalio 2 d. nutarimo Nr.1071 

redakcija)  ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos. 

 

III. UGDYMO(SI )VIETOS PAKEITIMAS 

 

5. Ugdymo(si) vietos pakeitimas  taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys 

akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymo(si) procesą pamokos metu.  

6. Pakeitus ugdymo(si) vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas 

gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo  arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba. 

7. Mokinio ugdymo(si) vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio 

mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti 

pratęsiama gimnazijos vadovo ir (ar) budinčio vadovo sprendimu, atsižvelgus į gimnazijos 

vadovo paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymo(si)vietą) arba švietimo 

pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

 

IV. GIMNAZIJOS VADOVO AR JO ĮGALIOTO ASMENS IŠKVIETIMAS 

 

8. Gimnazijos darbuotojas  gali išsikviesti gimnazijos vadovą ir (ar) budintį vadovą, kad padėtų  

nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį. 

9. Gimnazijos vadovas ir (ar) budintis vadovas tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio 

ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) 

ugdymo(si) proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti 

švietimo pagalbos arba drausmės ir auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams). 
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V. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS 

 

10. Jeigu gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų 

daiktų, gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos vadovą ar budintį 

vadovą.  

11. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) gimnazijos vadovas, budintis vadovas turi teisę prašyti 

mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo 

ar jo tėvų (globėjų) sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant. 

12. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti 

mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų gimnazijos vadovas ir (ar) budintis 

vadovas, skyriaus vedėjas, socialinis pedagogas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų 

daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas 

iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga. 

13. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo 

nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie 

kviečiami atvykti į gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, bet 

esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama 

teritorinė policijos įstaiga. 

14. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas 

gimnazijos vadovo paskirto  darbuotojo . 

 

VI. PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI 

 

15. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais 

atvejais, kai siekiama: 

15.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

15.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, gimnazijos 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

15.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo  pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui; 

15.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

15.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

15.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar trukdantį gimnazijos renginį, kai jis 

nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos 

(pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys 

atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje gimnazijos patalpoje, prižiūrimas gimnazijos 

vadovo paskirto darbuotojo, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Gimnazijos renginio 

metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo, kol 

teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai 

elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, 
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išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti 

mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga. 

 

 

 

16. Pagrįsti fiziniai veiksmai : 

16.1. stovėjimas tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui;                                    

16.2.  stovėjimas prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, 

siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.); 

16.3. vedimas paėmus už rankos; 

16.4. mokinio sulaikymas, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti 

naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių 

muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama 

nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.). 

17. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:  

17.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; 

17.2. mokinį vedant už rankos;  

17.3. guodžiant mokinį; 

17.4. pasveikinant mokinį; 

17.5. padedant neįgaliam mokiniui; 

17.5. mokant mokinį groti instrumentu, šokti; 

17.6. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; 

17.7. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymo(si) procese 

naudojamas priemones;  

17.8. teikiant pirmąją pagalbą. 

18. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas 

mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 

18.1. naudojami kaip bausmė; 

18.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; 

18.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; 

18. 4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga. 

19. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 

20. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo  

vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam 

laikotarpiui principu. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

21. Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems  mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka 

numatyta Vilniaus Pilaitės gimnazijos Mokinio elgesio taisyklėse ( 2 priedas). 
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22. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų su Vilniaus Pilaitės gimnazijos 

Mokinio elgesio taisyklėmis, jų priedais ir kitais dokumentais (jų pakeitimais), supažindinami 

pasirašytinai. 

23. Gimnazijos vadovas supažindina gimnazijos darbuotojus su poveikio priemonių taikymo 

rekomendacijomis netinkamai besielgiantiems mokiniams. 

24. Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo nuodugniai ir operatyviai 

išnagrinėja teisės aktų ir gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka  

Gimnazijos Vaiko gerovės komisija. 

25. Apie nustatytus Vaiko teisių pažeidimus gimnazija informuoja kompetentingas valstybės 

ir (ar) savivaldybės institucijas. 

 

           __________________________________________________ 
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                                                                                                                         2  priedas 

VILNIAUS PILAITĖS GIMNAZIJA 

POVEIKIO  PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 

MOKINIAMS 

Mokinio vardas, pavardė, klasė .............................................................................................. 

 Kai mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę jo paties ir ugdymo įstaigos 

bendruomenės narių saugumui, gimnazijos darbuotojas taiko šias poveikio priemones: 

□  pakeičia mokinio ugdymo(si) vietą; 

□  iškviečia gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

□  organizuoja mokinio daiktų patikrinimą; 

□ panaudoja pagrįstus fizinius veiksmus (nurodyta 16.1, 16.2, 16.3, 16.4  punktuose); 

(pritaikytą poveikio priemonę pažymėti ,,√‘‘ ) 

 

Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę  nedelsiant informuoti: 

1. gimnazijos vadovą; 

2. mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) arba bent vieną iš jų; 

3. esant būtinybei, savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrių ir (ar) teritorinę policijos įstaigą. 

 

 

 

Gimnazijos darbuotojas       _____________________     _________________________ 
                                                                         (  parašas       )                                    (   vardas,pavardė) 

 

 

Gimnazijos vadovas                _____________________     ________________________ 
                                                                           (parašas  )                                            (vardas,pavardė) 

 

 

Tėvai (globėjai, rūpintojai)    _____________________     ________________________ 
                                                                                        (  parašas         )                                   (  vardas,pavardė) 

 

 

 

 

 



14 

 

 

 

  

                                                      

                                                                                                                  3 priedas 

 MOKINIŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES, PSICHOTROPINES, KITAS 

PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS, NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS 

GIMNAZIJOJE 

1. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų gimnaziją lankantis mokinys 

gimnazijos teritorijoje vartoja narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, 

yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, nedelsdami informuoja apie tai gimnazijos vadovą ar jo 

įgaliotus asmenis, taip pat visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos 

priežiūrą mokykloje. 

2. Gimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys, esant šio Aprašo 4 punkte nurodytoms 

aplinkybėms: 

2.1. nedelsdamas informuoja vaiko atstovus pagal įstatymą apie įtarimą, kad jis vartoja 

narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių 

medžiagų ir kad jam reikėtų atlikti medicininę apžiūrą; 

2.2. informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie asmens sveikatos priežiūros 

įstaigas, teikiančias sveikatos priežiūros paslaugas; 

2.3. informuoja vaiką, vaiko atstovus pagal įstatymą apie institucijas, įstaigas, 

organizacijas, teikiančias psichologinę, socialinę, teisinę ar kitą pagalbą. 

3. Gimnazijos pedagoginiai darbuotojai, įtarę, kad jų mokyklą lankantis mokinys 

gimnazijos teritorijoje yra apsinuodijęs narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką 

veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ar gyvybei gresia pavojus: 

3.1. suteikia vaikui pirmąją pagalbą; 

3.2. nedelsdami organizuoja vaiko pristatymą į asmens sveikatos priežiūros įstaigą, o kai 

reikia skubios medicinos pagalbos, kviečia greitąją medicinos pagalbą; 

3.3. nedelsdami informuoja apie tai gimnazijos vadovą ar jo įgaliotus asmenis, taip pat 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, vykdantį sveikatos priežiūrą mokykloje. 

4. Gimnazijos vadovas ar jo įgalioti asmenys apie įtarimą, kad vaikas yra apsinuodijęs 

narkotinėmis, psichotropinėmis, kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis ir jo sveikatai ir 

gyvybei gresia pavojus, skubiai informuoja apie tai vaiko atstovus pagal įstatymą. 

5. Visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, vykdantis sveikatos priežiūrą mokykloje, 

savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Sveikatos priežiūros mokykloje 

tvarkos aprašu, patvirtintu sveikatos apsaugos ministro ir švietimo ir mokslo ministro 2005 m. 

gruodžio 30 d. įsakymu Nr. V-1035/ISAK-2680 (Žin., 2005, Nr. 153-5657), kitais šio 

specialisto teises ir pareigas nustatančiais teisės aktais. 

6. Gimnazijos vadovas vadovaujamoje  įstaigoje: 

6.1. užtikrina, kad būtų įgyvendinama narkotinių, psichotropinių, kitų psichiką veikiančių 

medžiagų vartojimo prevencija, ankstyvoji intervencija, skirta vaikams, vartojantiems 

narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas, teikiama pagalba vaikams, 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?a=268649&b=
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vartojantiems šias medžiagas, plėtojamas įstaigų tarpusavio bendradarbiavimas su vaiko teisių 

apsaugos tarnybomis, teisėsaugos, sveikatos priežiūros ir reabilitacijos įstaigomis;  

6.2. supažindina darbuotojus ir vaikus su šio Aprašo nuostatomis. 

/Vadovaudamasis „Vaikų,  vartojančių narkotines ir psichotropines ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, nustatymo organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu LR Vyriausybės 

2002m. balandžio 2 d. nutarimu Nr.437 ir nutarimo nauja  redakcija 2007 m. spalio 20 d. 

Nr.107. 
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