AKMENĖS RAJONO VENTOS GIMNAZIJOS
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS
MOKINIAMS SĄLYGŲ IR TVARKOS

2012 m. spalio 31 d. Nr. V-69
Venta
1. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (žin. 2003., Nr.63-2853),
Akmenės rajono Ventos gimnazijos nuostatais, patvirtintais 2008-06-11 Akmenės rajono
savivaldybės tarybos sprendimu T-134, Ventos gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis,
patvirtintomis Ventos gimnazijos direktoriaus 2010-03-29 įsakymu Nr. V- 32, Ventos gimnazijos
direktoriaus 2010-12-13 d. įsakymo Nr. V-43 redakcija ir Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymu, patvirtintu 2007-06-28 Nr. X-1238, „Rekomendacijomis dėl poveikio
priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268)“ siekdamas užtikrinti saugią aplinką, užkertančią kelią bet

kokioms smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams, tvirtinu „POVEIKIO
PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS TVARKĄ“.
Pridedama. Priedas Nr. 1 ir Nr. 2

Priedas Nr. 1
Mokiniams negalimų veiklų sąrašas
Eil. Nr. Mokiniui draudžiama
1.

2

3

Imti valstybinės svarbos
dokumentus: klasių, būrelių
dienynus, asmens bylas ir kt.
dokumentus .
Įsinešti į gimnaziją ginklų,
peilių, dujų balionėlių,
petardų, toksinių medžiagų,
narkotikų ar kitų kenksmingų
ir sveikatai pavojingų daiktų.
Gimnazijoje ir jos teritorijoje
naudoti kvaišalus, rūkyti,
žaisti azartinius žaidimus
(kortomis).

4.

Slapta filmuoti, fotografuoti,
įrašinėti kitų asmenų veiklą ir
pokalbius.

5.

Įsinešti į gimnaziją garso
įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kt. leidinius, kurie
skatina ar propaguoja
negatyvų elgesį, smurtą,
patyčias, pornografiją.
Pamokų metu naudotis
mobiliuoju telefonu,
ausinukais ir kt. vaizdo ir
garso priemonėmis,
trukdančiomis ugdymo
procesui.
Pamokų metu kramtyti
kramtomą gumą,
užkandžiauti, gerti gėrimus.

6.

7.

8.

Niokoti gimnazijos turtą
(laužyti suolus, durų spynas,
tualetus , šiukšliadėžes,
mėtyti gėles, daužyti langus,
braižyti, spardyti sienas ir kt.)

Nusižengė 1 kartą
Administracinė nuobauda- griežtas
papeikimas

Nusižengė 2 ir daugiau
kartų
Apie vagystę informuoti
steigėją, policiją.

Informuoti tėvus ir policiją (pagal
Informuoti steigėją, policiją,
ATPK 196 str.2d.,ATPK 176 (1) (3d. ) tėvus.

1. Rūkymas – raštiškas įspėjimas ir
pranešimas tėvams.
185 (1) LR tabako kontrolės įstatymas
19str.Id.1p. Akmenės rajono
savivaldybės tarybos sprendimas dėl
nerūkymo zonų (2009-01-21 Nr. T16).
2. Kvaišalai- informuoti gimnazijos
vadovą, visuomenės sveikatos
specialistą, tėvus, policiją už alkoholio
vartojimą.
Administracinė nuobauda –griežtas
papeikimas. ATPK 178 str.4d.,5d. ir
178 (1 1 ir 2d. ).
3. Azartiniai žaidimai mokyklojepastaba.
Informuoti tėvus, administracinė
nuobauda- griežtas papeikimas. Įrašų
ištrynimas. Viešas mokinio
atsiprašymas.
Paėmimas ir perdavimas tėvams.
Taikomi OLWEUS programos
„Nuobaudų laipteliai“.

Rūkymas – informacija
perduodama nepilnamečių
reikalų inspektorei,
informuoti policiją.
Informuoti policiją, kreiptis
dėl minimalios ar vidutinės
priežiūros nustatymo.
Už azartinius žaidimus
gimnazijoje – papeikimas
arba griežtas papeikimas ir
informuojama policija. ATPK
184 str.
Visais atvejais taikyti
prevencines priemones.
Nutraukti mokymosi sutartį.

Paėmimas ir kreipimasis dėl
nuobaudų taikymo tėvams.
Administracinė nuobaudagriežtas papeikimas.

Mokytojas privalo paimti išjungtą
telefoną ir gražinti po pamokos.
Priminti mokiniui mokinio elgesio
taisykles.

Informuoti tėvus.
Administracinė nuobaudapastaba.

Žodinis įspėjimas.
Priminti mokiniui mokinio elgesio
taisykles.

Klasės vadovas (mokytojas)
informuoja tėvus. Elgesio
įvertinimas- pastaba raštu.

Atsakomybė pagal civilinio kodekso
str. 6.275, 6.276. Administracinė
nuobauda- papeikimas arba griežtas
papeikimas. Informuoti tėvus, kurie
privalo atlyginti padarytą žalą.

Nutraukti mokymosi sutartį.

Reikalauti pinigų, versti
meluoti, imti ir gadinti
svetimus daiktus ar kitaip
išnaudoti bendruomenės
narius.
Pertraukų metu bėgioti
koridoriaus, šūkauti,
stumdytis, muštis, šiukšlinti,
žaisti kamuoliu, spaudytis,
vartoti necenzūrinius žodžius,
sėdėti ant palangių, erotišku
elgesiu traukti mokytojų,
mokinių dėmesį.
Sudaryti turtinius sandorius
su kitais mokiniais.

Informuoti tėvus, atlyginti žalą ir skirti
administracinę nuobaudą.
Taikomi OLWEUS programos
„Nuobaudų laipteliai“.

12.

Įžeidinėti, užgaulioti, tyčiotis,
smurtauti, prasivardžiuoti,
stumdytis, kumščiuotis,
muštis ir pan.

13.

Vaikščioti į tualetą pamokų
metu, išskyrus išimtinius
atvejus, kai leidžia mokytojas
arba yra medikų
rekomendacijos.
Vėluoti į pamokas, pamokos
metu išeiti iš kabineto,
vaikščioti po gimnaziją ir
trukdyti ugdymo procesui.

Prevencinio ir administracinio
poveikio priemonės.
Taikomi OLWEUS programos
„Nuobaudų laipteliai“.
Viešas atsiprašymas.
Žodinis įspėjimas.

9.

10.

11.

14.

Žodinis įspėjimas.
Taikomi OLWEUS programos
„Nuobaudų laipteliai“.

Informuoti administraciją. Klasės
vadovas informuoja tėvus.

Bendradarbiaujant auklėtojui,
mokytojui ir tėvams, taikyti
drausminančias priemones.

Informuoti tėvus, atlyginti
žalą ir skirti administracinę
nuobaudą – griežtas
papeikimas. Informacija
perduodama policijai.
Informuoti tėvus, individuali
psichologo pagalba.
Administracinė nuobauda –
papeikimas. Mokytojas raštu
pateikia administracijai
paaiškinimą.

Administracinio poveikio
priemonės, tėvų
informavimas.
Informacija perduodamas
policijai. Baudžiama pagal
ATPK 174 str.
Mokytojas turi teisę neišleisti.

Prevencinio ir
administracinio poveikio
priemones, psichologo ir
socialinio pedagogo
individualus pokalbis,
teigiamo elgesio sutartis.
Mokytojas raštu pateikia
administracijai paaiškinimą.

Sąrašą sudarė:
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

Violeta Budzinauskienė

Priedas Nr. 2

VENTOS GIMNAZIJOS (OLWEUS PPP)
NUOBAUDŲ LAIPTELIAI (NL)
Šiuos nuobaudų laiptelius personalas gimnazijoje turi taikyti, kai patyčios ar kitas nepriimtinas
elgesys įvyksta arba pasikartoja.
Visas gimnazijos personalas privalo žinoti šiuos nuobaudų taikymo laiptelius ir jais naudotis, kai to
prireikia.
Visos priemonės, kurios yra aukščiau už žemiausią lygį turi būti dokumentuojamos.
Šiems nuobaudų laipteliams pritarta Mokytojų tarybos posėdyje (protokolo Nr. P-8, 2012-10-31)
TIKSLAS:
Siekti, kad mokyklos personalas gebėtų taikyti iš anksto žinomas poveikio priemones, kurios
atliktų patyčių prevencijos funkcijas, nemenkintų mokinių savigarbos bei būtų teisiškai
priimtinos.

UŽDAVINIAI:
Supažindinti visus gimnazijos bendruomenės narius su taikomomis gimnazijoje nuobaudų
priemonėmis.
Visas priemonės, kurios yra aukščiau už žemiausią lygį, dokumentuoti prasižengusiojo mokinio/ių
byloje/se.

NEUŽMIRŠTI:
Pritaikius NL konkrečioje situacijoje suteikti laiko tos priemonės administravimui
bei praktiniam įgyvendinimui (mažiausiai dvi dienas), prieš taikant kitą nuobaudų laiptelį.
REKOMENDUOJAMA:
Klasės vadovas gali vykdyti korekcines priemones ( mokinio atsiprašymas, rašomas
rašinėlis, siūloma skaityti literatūrą patyčių tema, padėti klasės vadovui organizuojant renginį,
pertraukų metu padėti budinčiam mokytojui, organizuoti talkas, švaros dienas ir kt. )
7. Aukščiausias lygis:
Mokinys perkeliamas į kitą klasę arba siūloma pakeisti
mokyklą.

6. Kreipiamasi į rajono vaiko gerovės komisiją dėl
mokinio elgesio. Informuojami mokinio tėvai (globėjai).

5. Mokinio elgesys aptariamas gimnazijos vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant
mokiniui ir jo tėvams. Vaiko gerovės komisijos sekretorius fiksuoja protokole,
kuris pateikiamas patyčių registravimo žurnale.

4. Susitikimas su nusižengusiojo mokinio tėvais, klasės vadovu, gimnazijos administracija.
Reikalaujama liautis netinkamai elgtis, sudaromas konkrečių veismų planas bei tolimesnės
poveikio priemonės. Klasės vadovas surašo nuobaudų patyčių atvejų protokolą, kuris
pateikiamas patyčių registravimo žurnale. Nuobauda įforminama direktoriaus įsakymu.

3. Klasės vadovas sudaro konkrečių veiksmų planą bei numato tolimesnes poveikio priemonės. Surašo
patyčių atvejų protokolą, kuris pateikiamas patyčių registravimo žurnale ir informuoja mokinio tėvus
(globėjus).

2. Asmuo, pastebėjęs metinkamą mokinio elgesį vykdo korekcinis pokalbį ir surašo patyčių atvejų protokolą, kurį
pateikia patyčių registravimo žurnale. Informuoja prasižengusio mokinio klasės vadovą. Klasės vadovas
informuoja mokinio tėvus (globėjus).

1. Žemiausias lygis:
Patyčias pastebėjusio suaugusio asmens žodinė pastaba, OPPP taisyklių priminimas ir klasės vadovo informavimas.
Įvertinus patyčių sudėtingumą, priimamas sprendimas dėl kito laiptelio taikymo. Pokalbis iškart po įvykio.

Sudarė Ventos gimnazijos mokyklos Olweus PPP komitetas, atsižvelgdamas į
mokymų ir supervizijų grupių pateiktus pasiūlymus.
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui, koordinatorė Violeta Budzinauskienė.

