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ŪDRIJOS PAGRINDINĖ MOKYKLA
NUOBAUDOS UŽ MOKINIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS
Eil.
Mokiniui draudžiama
Nr.
Imti valstybės svarbo
1.
dokumentus: klasių,
neformaliojo ugdymo dienynus,
asmens bylas ir kitus
dokumentus.
Įsinešti į mokyklą ginklų, peilių,
2.
dujų balionėlių, petardų,
toksinių medžiagų, narkotikų ar
kitų kenksmingų ir sveikatai
pvojingų daiktų.
Mokykloje ir jos teritorijoje
3.
naudoti kvaišalus, rūkyti, žaisti
azartinius žaidimus.

4.

5.

6.

Nusižengė 1 kartą
Administracinė nuobauda –
papeikimas.

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

Nusižengė 2 ir daugiau kartų
Apie vagystę informuoti policiją,
steigėją.
Už dokumento pagrobimą ir jo
neteisėtą panaudojimą gali grėsti
Baudžiamoji byla (LR BK 302 str.)
Informuoti tėvus ir policiją (pagal
ATPK 196 st. 2 d, ATPK 176
(1)3d), 175 str.

1. Rūkymas – raštiškas
įspėjimas ir pranešimas tėvams
(LR tabako kontrolės įstatymas
19 str. 1 d.1 p.).
2. Kvaišalai – informuoti
mokyklos vadovą, visuomenės
sveikatos specialistą, tėvus (už
alkoholio
vartojimą
–
informuojama policija, tėvai,
sveikatos
priežiūros
specialistas;
Administracinė
nuobauda
–
griežtas
papeikimas)
ATPK 178 str. 4.; 5d.; 178 (1)
1,2 d.
3.
Azartiniai
žaidimai
mokykloje – pastaba.

Rūkymas – informacija
perduodama nepilnamečių reikalų
pareigūnų veiklos grupei. Jei
nepilnametis du kartus padarė
pažeidimus metų bėgyje ( rūkė,
gėrė, kvaišinosi ir. t.t.)nepilnametis yra įrašomas į policiją
dominančių vaikų apskaitą ir
stebimas nepilnamečių
inspektoriaus.
ATPK 178 str. 4.; 5d.; 178 (1) 1,2
d. (už antrą kartą padarytą tą patį
pažeidimą-metų bėgyje- didėja
piniginė nuobauda).
Už azartinius žaidimus mokykloje –
griežtas papeikimas ir
informuojama policija ATPK 184
str., LR ATPK 181 str.

Atsivesti (atsinešti) į mokyklą
gyvūnus. (Išskyrus tam skirtus
renginius).
Pamokų metu naudotis
mobiliuoju telefonu, ausinukais
(išskyrus ypač svarbius atvejus
ir mokytojui leidus).

Žodinis įspėjimas.

Informuoti tėvus. Pastaba už
mokyklos taisyklių nesilaikymą.

Mokinio telefonas paimamas ir
grąžinamas tik tėvams.

Mokinio elgesys svarstomas Vaiko
gerovės komisijoje, jei vaikas
piktybiškai (specialiai) naudoja
telefoną, galima taikyti LR ATPK
181 str., arba LR ATPK 175 str.,
LR ATPK 174 str.(jei vaikas turi 16
m.).

Pamokų metu kramtyti
kramtomą gumą, užkandžiauti,
gerti gėrimus.

Žodinis įspėjimas

Auklėtojas (mokytojas) informuoja
tėvus. Elgesio įvertinimas – pastaba
(raštu). Vaiko teisių apsaugos
įstatymas 49 str., jei kartojasi
elgesys, tėvams taikoma LR ATPK
181 str.

Įsinešti į mokyklą garso įrašus,
literatūrą, laikraščius, žurnalus
ir kitus leidinius, kurie skatina
ar propaguoja žiaurų elgesį,
smurtą, pornografiją.
Slapta filmuoti, fotografuoti,
įrašinėti kitų asmenų (mokinių,
mokytojų) veiklą ir pokalbius.

Paėmimas ir perdavimas
tėvams.

Paėmimas ir perdavimas tėvams.
Mokinio elgesys svarstomas Vaiko
gerovės komisijoje. Administracinė
nuobauda – griežtas papeikimas.

Informuoti tėvus. Mokinio
elgesys svarstomas Vaiko
gerovės komisijoje.
Administracinė nuobauda –
griežtas papeikimas.

9.

Pertraukų metu bėgioti
koridoriais, šūkauti, muštis,
stumdytis, šiūkšlinti, žaisti
kamuoliu, spjaudytis, keiktis.

Žodinis įspėjimas.

10.

Reikalauti pinigų, versti meluoti
kitus mokinius, imti ir gadinti
svetimus daiktus.
Sudaryti turtinius sandorius su
kitais mokiniais.

Informuoti tėvus, geranoriškai
atlyginti žalą.

12.

Niokoti mokyklos turtą (laužyti
suolus, durų spynas, tualetus,
spardyti šiūkšledėžes, daužyti
langus, braižyti, spardyti
sienas...).

Administracinė nuobauda
(papeikimas arba griežtas
papeikimas). Atlyginti žalą.

13.

Mokyklos patalpose, pamokų
metu negalima būti su
kepurėmis ir gobtuvais,
striukėmis, pirštinėmis (išskyrus
ypatingais atvejais leidus
mokyklos administracijai).
Pamokose ir kitoje užklasinėje
veikloje vartoti necencūrinius
žodžius, įžeidinėti, užgaulioti,
prasivardžiuoti, stumdytis,
kumščiuotis, muštis ir pan.
Pamokos metu išeiti iš kabineto,
vaikščioti po mokyklą ir
trukdyti vesti pamokas;
(išskyrus ypatingus atvejus).

Žodinis įspėjimas mokiniui.

Mokinio elgesys svarstomas Vaiko
gerovės komisijoje. Informacija
perduodama nepilnamečių reikalų
pareigūnų veiklos grupei. Gali
grėsti baudžiamoji byla pagal LR
BK 167 str., arba tėvams LR ATPK
181 str. ( kai vaikas neturi amžiaus,
nuo kurio atsakoma pagal BK ir
ATPK).
Budintis vadovas informaciją
perduoda klasės auklėtojui, o jis –
tėvams. Mokiniui pareiškiama
pastaba. Pasikartojant
pažeidimams, elgesys svarstomas
Vaiko gerovės komisijoje, o
ypatingais atvejais informuojama
policija. Taikoma LR ATPK 174
str., LR ATPK 175 str.
Informocija perduodama
nepilnamečių reikalų pareigūnų
veiklos grupei.
Informuoti tėvus. Informacija
perduodama nepilnamečių reikalų
pareigūnų veiklos grupei.
Informacija perduodama
nepilnamečių reikalų pareigūnų
veiklos grupei. Gali būti
nutraukiama mokymosi sutartis. LR
ATPK 503 str., LR ATPK 181 str.,
jei padaryta didelė žala, gali grėsti
baudžiamoji byla.
Informuojami tėvai. Pasikartojant
pažeidimams, elgesys svarstomas
Vaiko gerovės komisijoje.

7.

8.

11.

14.

15

Informuoti tėvus.

Klasės auklėtojas informuoja
tėvus. Nukentėjęs asmuo turi
teisę parašyti pareiškimą
policijai( pagalATPK 174 str.).

Informacija perduodama policijai.
Baudžiama pagal ATPK 174 str.,
LR ATPK 175 str.

Žodinis įspėjimas mokiniui.
Mokytojas informuoja
auklėtoją.

Mokytojas, kurio pamokoje
mokinys prasižengė rašo
paaiškinimą klasės auklėtojui, o šis
informaciją perduoda Vaiko
gerovės komisijai.

Jeigu mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje:
1) mokinio tėvai informuojami raštu;
2) posėdyje privalo dalyvauti mokinys ir jo tėvai.

