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KĖDAINIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. SKYRIUS 

                      BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Kėdainių specialiosios mokyklos mokinių elgesio tvarkos aprašas (toliau – Tvarkos aprašas) 

reglamentuoja mokinių teises, pareigas, nustato elgesio normas pamokų, pertraukų, renginių 

ir kitų veiklų, vykstančių mokyklos teritorijoje ir už jos ribų metu, skatinimo, drausminimo ir 

auklėjamojo poveikio priemonių taikymą. 

2. Tėvai, mokiniai, bendraudami su mokytojais, kitais darbuotojais mokyklos patalpose ir 

teritorijoje, dalyvaudami renginiuose ir ekskursijose už mokyklos ribų, vadovaujasi saugos, 

mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais.  

3. Šios taisyklės sudarytos, vadovaujantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu 2018 m. 

birželio 26 d. Nr. XIII-1296, Švietimo įstatymu 2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281 bei 

vėlesniais jų pakeitimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių elgesį. 

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

4.   Mokinys turi teisę: 

4.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius emociškai saugioje aplinkoje ir įgyti pradinį ir 

pagrindinį (I–II pakopos) išsilavinimą;  

4.2. pasirinkti neformaliojo švietimo programas, tenkinti saviraiškos poreikius;  

4.3. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, 

profesinį orientavimą ir sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų 

vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;  

4.4. nemokamai naudotis vadovėliais, mokyklos bibliotekoje esančia literatūra ir kompiuteriais 

(išskyrus kopijavimo paslaugas), kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų 

įranga (tik mokymosi tikslais);  

4.5. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose;  

4.6. gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;  

4.7. gyventi bendrabutyje (neturintys galimybių kasdien atvykti į mokyklą); 

4.8. gyvenantis bendrabutyje, informavęs grupės auklėtoją, savarankiškai išeiti į miestą 

pirmadieniais ir trečiadieniais.  

 

III. SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

5. Mokinys privalo: 

5.1. lankyti mokyklą, laiku ateiti į pamokas, grupę, neformaliojo švietimo užsiėmimus; 

5.2. mokytis pagal savo gebėjimus, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai 

pasirinktų tolesnį mokymosi / gyvenimo kelią;  

5.3. gerbti save, kitus mokinius, vadovus, pedagogus ir visą mokyklos personalą; 



5.4. turėti pamokoms bei gyvenimui mokyklos bendrabutyje reikalingas priemones; 

5.5. laikytis drausmės, saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų pamokų, pertraukų, renginių 

mokykloje ir už jos ribų metu; 

5.6. palaikyti švarą ir tvarką kabinetuose, koridoriuose, kitose mokyklos patalpose ir mokyklos 

teritorijoje; 

5.7. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

5.8. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos inventorių: patalpas, baldus, 

vadovėlius ir kitas mokymo priemones, atlyginti dėl netinkamo elgesio mokyklai padarytą 

turtinę žalą;  

5.9. iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pateikti medicinos pažymą apie sveikatos būklę 

mokyklos slaugos administratoriui. 

 

IV. SKYRIUS 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

6. Mokiniams draudžiama: 

6.1. vėluoti, praleisti pamokas be pateisinamos priežasties;  

6.2. neateiti ir savavališkai išeiti iš pamokos / grupės, mokyklos, bendrabučio be mokytojo / 

grupės auklėtojo leidimo; 

6.3. pamokoje / grupėje trukdyti dirbti mokytojui / auklėtojui ir klasės / grupės mokiniams; 

6.4. pamokų metu, popamokinės veiklos užsiėmimuose naudotis mobiliaisiais telefonais, 

grotuvais, ausinukais;  

6.5. įsinešti į mokyklą daiktus, keliančius pavojų sveikatai ir gyvybei (adatėles, peilį, 

žiebtuvėlį, degtukus, pirotechnikos priemones ir kt.); 

6.6. vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių; 

6.7. naudoti bet kokios rūšies smurtą kitų mokinių ir / ar mokyklos darbuotojų atžvilgiu; 

6.8. gadinti mokyklos turtą, pasisavinti kitiems asmenims priklausančius daiktus;  

6.9. kviesti pašalinius asmenis į mokyklos renginius bei mokyklos patalpas, teritoriją be klasės 

auklėtojo / grupės auklėtojo ar mokyklos administracijos leidimo; 

6.10. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius be jų 

sutikimo;  

6.11. prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais. 

 

                                                           

                                                          V. SKYRIUS 

                                    ELGESIO VERTINIMAS 

 

 7. Mokinių elgesio vertinimas vykdomas 1–10 specialiosiose ir socialinių įgūdžių ugdymo 

klasėse, grupėse, naudojant https://www.classdojo.com programą.  

8. Mokinių elgesį, prisiregistravę https://www.classdojo.com programoje, gali vertinti visi 

mokyklos darbuotojai.  

9. Mokinio elgesį pagal nustatytus elgesio vertinimo kriterijus (9 priedas), gali vertinti visi 

mokyklos darbuotojai, prisiregistravę https://www.classdojo.com programoje.  

10. Mokinius ir tėvus / globėjus su elgesio vertinimo tvarka supažindina klasės, grupės 

auklėtojas mokslo metų pradžioje ir primena įvairių veiklų metu. 

11. Vertinant mokinių elgesį, pasirinktas vertinimas vienu balu. Vertinant mokinį neigiamu 

balu, rašomas komentaras, kurį vertintojas parašo iki darbo dienos pabaigos. Elgesio vertinimo 

kriterijai, esant poreikiui, gali būti keičiami. 

12. Kas savaitę (valandėlių metu) klasės, grupės auklėtojas veda individualius pokalbius su 

mokiniu / mokiniais, kurių elgesyje vyrauja neigiami elgesio įvertinimai. Klasės, grupės 



auklėtojas atlieka tarpinį elgesio vertinimą ir rezultatus aptaria su visa klase, grupe, numato 

priemones, padėsiančias siekti geresnio klasės, grupės elgesio.  

  13. Naujai atvykusio mokinio elgesys stebimas mėnesį ir per šį laikotarpį nevertinamas.  

  14. Klasės, grupės auklėtojas apibendrina mokinių elgesio pamokose, grupėse rezultatus 

procentais ir nustato elgesio vertinimo lygį I, II pusmetį, pasibaigus mokslo metams:  

 

  Vertinimo lygis                                                                                      Procentai %  
Labai geras (Lg)   

• visuomet laikosi mokykloje nustatytų mokinio elgesio taisyklių           100–85 

Geras (G) 

• laikosi mokinio elgesio taisyklių                                                            85–70  

Patenkinamas (P)  

• minimaliai laikosi mokinio elgesio taisyklių                                           70–55  

Blogas (B)  

• nesilaiko / sistemingai pažeidinėja mokinio elgesio taisykles                    55–0  

 

15. Pusmečių ir mokslo metų pabaigoje klasės auklėtojas mokinio elgesio įvertinimą fiksuoja 

klasės pažangumo ataskaitoje (13.1;13.2;13.3 priedai), grupės auklėtojas – kompetencijų ir 

elgesio vertinimo lapuose. ( 10.1; 10.2; 10.3 priedai). 

 

 

                                           VI. SKYRIUS 

                             MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

SKATINIMO PRIEMONĖS SKATINIMO KRITERIJUS KAS SKIRIA 

Pagyrimas (įrašas el. dienyne) Už mokymosi pasiekimus 
Mokytojas ar klasės 

auklėtojas 

Žodinė padėka 
Už mokslo, elgesio, lankomumo ir 

kitos veiklos pažangą 

Klasės auklėtojas ar grupės 

auklėtojas 

Padėka mokyklos interneto 

svetainėje 

Už labai gerą mokymąsi elgesį ir 

mokyklos lankymą po I, II 

pusmečio 

Klasės auklėtojas, 

pavaduotojas ugdymui 

Padėkos raštas mokiniui Už labai gerą mokymąsi ir elgesį 

(mokslo metų pabaigoje);  

už prizines vietas konkursuose, 

olimpiadose, varžybose (rajone, 

respublikoje, tarptautinėse) 

Klasės auklėtojas, 

direktorius 

Nuotrauka ar viešas 

pagyrimas mokyklos Vaiko 

gerovės komisijos stende 

Už labai gerą mokymąsi ir elgesį 

(mokslo metų pabaigoje) 

Pavaduotojas ugdymui, 

VGK 

Padėkos raštas tėvams  
Už labai gerą mokymąsi ir elgesį 

(mokslo metų pabaigoje) 
Mokyklos vadovai 

Nominacijų teikimas (kai 

rengiamas toks konkursas) 

Už mokymosi pasiekimus, elgesį, 

lankomumą, visuomeninę veiklą 
VGK 

Atminimo dovanėlė / dovanų 

kuponas (jei yra galimybė) 

Už labai gerą mokymąsi,  

lankomumą ir pavyzdingą elgesį 
Direktorius 



(baigus 4 ir 10 klasių)  

Organizuojama kelionė (jei 

yra galimybė).                           

Mokinys įtraukiamas į 

projekto išvyką užsienyje 

Maksimaliai galimam mokinių 

skaičiui, kurie labai gerai mokėsi, 

lankė ir garsino mokyklą 

Projekto vadovas, 

mokyklos vadovai, grupių 

auklėtojai 

 

 

 

VII. SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
 

DRAUSMINIMO 

PRIEMONĖ 

DRAUSMINIMO KRITERIJUS KAS SKIRIA 

NUOBAUDOS UŽ NETINKAMĄ ELGESĮ PAMOKOJE AR GRUPĖJE  

Žodinė pastaba, įspėjimas 3 kartai 
Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Pastaba el. dienyne, vertinimas 

www.classdojo.com 

programoje 

Nesureagavus į žodines pastabas ir 

įspėjimus 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Mokytojo ar grupės auklėtojo 

numatytos drausminimo 

priemonės 

Taikoma pagal savo sukurtą 

sistemą 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Pagalbos specialisto 

iškvietimas į pamoką ar grupę 

Mokytojui / grupės auklėtojui 

reikalingas pastiprinimas 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas   

„Elgesio keitimo sutarties“ 

pasirašymas (1 priedas) 
Situacijai nepagerėjus 

 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Tėvų informavimas (3 priedas) Situacijai nepagerėjus 
Klasės, grupės auklėtojas ir 

pagalbos specialistai 

Pagalbos skyriaus specialistų 

konsultacijos, darbas su 

mokiniu 

Pasikartojantis elgesys 
Socialinis pedagogas, 

psichologas-asistentas 

Elgesio analizė (4 priedas) 

 

Situacijai nepagerėjus; ruošiantis 

kreiptis į VGK 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Svarstymas mokyklos VGK. 

Pranešimas tėvams  

(7 priedas ir / ar 8 priedas) 

 

 

 

Situacijai nepagerėjus 

 

 

 

 

 

 

7 priedas  INFORMACINIS 

RAŠTAS – VGK sekretorius 

kviečia  mokinio tėvus atvykti į 

VGK posėdį.                                                         

8 priedas                                                           

INFORMACIJA TĖVAMS – 

VGK pirmininkas informuoja 

mokinio tėvus apie priimtą VGK 

nutarimą. 

NUOBAUDOS UŽ PAMOKŲ NELANKYMĄ, VĖLAVIMĄ Į PAMOKAS, SAVAVALIŠKĄ 

IŠĖJIMĄ IŠ PAMOKOS / GRUPĖS 

Pastaba el. dienyne  

 

Bet kuris pavėlavimas, neatėjimas į 

pamoką / grupę ir / ar bet kuris 

savavališkas išėjimas iš pamokos / 

grupės* 

Mokytojas  

 



Pranešimo (5 priedas) rašymas 

ir klasės auklėtojo, pagalbos 

specialistų informavimas 

3 pavėlavimai, neatėjimai, 

pabėgimai iš pamokų, popamokinių 

veiklų 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Mokinio paaiškinimas  

(2 priedas) 

Savavališkai išėjus iš klasės / 

grupės 

Mokytojas ir grupės 

auklėtojas 

Mokytojo, klasės ir grupės 

auklėtojo individualūs 

pokalbiai su mokiniu 

3 pavėlavimai, neatėjimai, 

pabėgimai iš pamokų 

Mokytojas, klasės ir grupės 

auklėtojas 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas (6 priedas) 
 

Pabėgus bent iš vienos  pamokos, 

grupės veiklos arba sistemingai 

vėluojant į pamokas, užsiėmimus ar 

praleidus 30 pamokų be 

pateisinamos priežasties. 

Socialinis pedagogas  

„Elgesio keitimo sutarties“ 

pasirašymas (1 priedas) 

Situacijai nepagerėjus Mokytojas, mokinys, klasės 

/ grupės auklėtojas ir 

pagalbos specialistai 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

iškvietimas į mokyklą 
Situacijai nepagerėjus 

Klasės, grupės auklėtojas ir 

pagalbos specialistai 

Pagalbos skyriaus specialistų 

konsultacijos, darbas su 

mokiniu 

Pasikartojantis elgesys 
Socialinis pedagogas, 

psichologas-asistentas 

Elgesio analizė (4 priedas) 
Situacijai nepagerėjus, ruošiantis 

kreiptis į VGK 
Klasės, grupės auklėtojas 

Svarstymas mokyklos VGK. 

Pranešimas tėvams (7 priedas 

ir / ar 8 priedas) 

Praleidus be pateisinamos 

priežasties 60  ir daugiau pamokų 

per mėnesį ar pabėgus 5 kartus 

VGK  

Įrašymas į Nesimokančių vaikų 

ir mokyklos nelankančių 

mokinių informacinę sistemą 

(NEMIS) 

Per mėnesį be pateisinamos 

priežasties praleido daugiau kaip 

pusę pamokų ar ugdymui skirtų 

valandų 

Asmuo atsakingas  už 

informacinę sistemą 

(NEMIS) 

NUOBAUDOS UŽ NEPAGARBŲ, ĮŽŪLŲ, PAŽEIDŽIANTĮ KITŲ BENDRUOMENĖS 

NARIŲ TEISES ELGESĮ, NECENZŪRINIŲ ŽODŽIŲ VARTOJIMĄ 

Žodinis įspėjimas 3 kartai 
Bet kuris mokyklos 

darbuotojas 

Pranešimo (5 priedas) rašymas 

ir klasės, grupės auklėtojo ir 

pagalbos specialistų 

informavimas 

Pasikartojantis elgesys 
Bet kuris mokyklos 

darbuotojas 

Individualūs klasės ar grupės 

auklėtojo pokalbiai 
Pasikartojantis elgesys 

Klasės ar grupės auklėtojas 

ir kiti bendruomenės nariai 

Mokinio paaiškinimas (2 

priedas) 

Pasikartojantis elgesys Mokytojas, klasės ar grupės 

auklėtojas ir pagalbos 

specialistai 

Tėvų (globėjų, rūpintojų) 

informavimas, iškvietimas į 

mokyklą (3 priedas) 

Pasikartojantis elgesys 
Klasės, grupės auklėtojas ir 

pagalbos specialistai 

Pagalbos skyriaus specialistų 

konsultacijos, darbas su 

mokiniu 

Pasikartojantis elgesys 
Socialinis pedagogas, 

psichologas-asistentas 



„Elgesio keitimo sutarties“ 

pasirašymas (1 priedas) 
Situacijai nesikeičiant 

Klasės ar grupės auklėtojas 

ir pagalbos specialistai 

Elgesio analizė (4 priedas) 
Situacijai nepagerėjus, ruošiantis 

kreiptis į VGK 
Klasės ar grupės auklėtojas 

Svarstymas mokyklos VGK. 

Tėvų informavimas (7 priedas 

ir / ar 8 priedas) 

Situacijai nepagerėjus VGK 

NUOBAUDOS UŽ NETINKAMĄ NAUDOJIMĄSI TELEFONAIS IR AUSINUKAIS 

PAMOKŲ, PERTRAUKŲ METU, POPAMOKINĖJE VEIKLOJE 

Žodinis įspėjimas 3 kartai  
Mokytojas, auklėtojas, bet 

kuris mokyklos darbuotojas 

Individualūs klasės / grupės 

auklėtojo pokalbiai su mokiniu 
4 kartai ir daugiau 

Klasės, grupės auklėtojas, 

mokytojas ir pagalbos 

specialistai 

„Elgesio keitimo sutarties“ 

pasirašymas (1 priedas) 
Situacijai nepagerėjus 

Klasės ir grupės auklėtojas, 

mokytojas ir pagalbos 

specialistai 

Tėvų informavimas (3 priedas), 

iškvietimas į mokyklą 
Situacijai nepagerėjus 

Klasės, grupės auklėtojas ir 

pagalbos specialistai  

NUOBAUDOS UŽ ALKOHOLIO, TABAKO IR NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ ATSINEŠIMĄ 

IR VARTOJIMĄ MOKYKLOJE, MOKYKLOS TERITORIJOJE, ATVYKUS Į 

MOKYKLĄ APSVAIGUS 

Pranešimo (5 priedas) rašymas 

ir klasės auklėtojo 

informavimas  

Pastebėjus atvejį 
Bet kuris mokyklos 

darbuotojas 

Mokinio paaiškinimas (2 

priedas) 
Pastebėjus atvejį 

Bet kuris mokyklos 

darbuotojas  

Įspėjimas (alkoholio, narkotikų 

vartojimas, atsinešimas) 
Užfiksavus atvejį Direktorius 

Tėvų informavimas (3 priedas), 

iškvietimas į mokyklą 
Užfiksavus atvejį 

Klasės ar grupės auklėtojas 

ir pagalbos specialistai 

Individualūs klasės / grupės 

auklėtojo ir pagalbos 

specialistų pokalbiai su 

mokiniu 

6 kartai ir daugiau Klasės ar grupės auklėtojas 

Pagalbos skyriaus specialistų 

konsultacijos, darbas su 

mokiniu 

Pasikartojantis elgesys 
Socialinis pedagogas, 

psichologas- asistentas 

„Elgesio keitimo sutarties“ 

pasirašymas (1 priedas) 
Situacijai nepagerėjus 

Klasės ar grupės auklėtojas 

ir pagalbos specialistai  

„Elgesio analizė“ (4 priedas) 
Situacijai nepagerėjus ir ruošiantis 

kreiptis į VGK 
Klasės ar grupės auklėtojas 

Svarstymas mokyklos VGK. 

Tėvų informavimas (7 priedas 

ir / ar 8 priedas) 

Situacijai nepagerėjus VGK 

NUOBAUDOS UŽ TYČINĮ MOKYKLOS TURTO SUGADINIMĄ, SVETIMŲ DAIKTŲ 

PASISAVINIMĄ 

Pranešimo parašymas (5 Tyčia sugadinus mokyklos turtą, Direktoriaus pavaduotojas 



priedas) pasisavinus svetimą daiktą. ūkio reikalams ir socialinis 

pedagogas 
Mokinio paaiškinimas (2 

priedas) 

Tėvų / globėjų informavimas 

(3 priedas) 

Atlyginama padaryta žala 

 

 

 

VIII.  SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Su Mokyklos mokinio elgesio taisyklėmis ir vertinimu mokslo metų pradžioje mokinius 

supažindina klasės, grupės auklėtojas. Mokinių tėvai su tvarkos aprašu supažindinami pirmojo tėvų 

susirinkimo metu. Mokinio elgesio taisyklių priežiūrą vykdo visi mokyklos darbuotojai. Mokinio 

elgesio vertinimo taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiant mokyklos darbo organizavimą. 
Su aprašu pasirašytinai susipažįsta naujai atvykę darbuotojai.  
 


