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Akmenė
Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d.
įsakymu Nr. V-1268 patvirtintomis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems mokiniams“, atsižvelgdama į Akmenės gimnazijos vaiko gerovės
komisijos pritarimą:
1. N u s t a t a u Rekomendacijose numatytų poveikio priemonių taikymo sąlygas:
1.1. Priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai gimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas
priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo
tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos priemonės) ir jos nedavė laukiamų
rezultatų;
1.2. Priemonės taikomos neatidėliotinu atveju, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų
pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui;
1.3. Kitais atvejais į mokinio padarytus gimnazijos tvarkos taisyklių, mokinio elgesio
normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka;
1.4. Taikant Rekomendacijose numatytas poveikio priemones, privalu atsižvelgti į mokinio
specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio
priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.
2. N u s t a t a u poveikio priemonių taikymo tvarką:
2.1. Gimnazijos darbuotojas, esant Rekomendacijose nustatytoms sąlygoms ir siekdamas
užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio
priemones ar imtis šių veiksmų:
2.1.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
2.1.2. iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
2.1.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
2.1.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
2.2. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojami:
2.2.1. gimnazijos vadovas ir socialinis pedagogas;
2.2.2. mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant būtinybei,
savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.
2.3. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir gimnazijos darbuotojo veiksmus mokinio
atžvilgiu privalu fiksuoti raštu.
2.4. 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 ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.
2.5. Pakeičiant ugdymosi vietą mokiniui, griaunančiam bendrą klasės tvarką ar gimnazijos
renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, atskiriant ir
išvedant jį iš patalpos (klasės, salės, valgyklos ar pan.), atliekami šie veiksmai:

2.5.1. pamokos metu iš klasės pašalintam mokiniui mokytojas paskiria užduotis, kurias
mokinys atlieka kitoje mokyklos patalpoje, prižiūrimas gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo arba
jam teikiama reikiama švietimo pagalba; elektroniniame dienyne mokytojas rašo pastabą mokiniui
ir pranešimą tėvams;
2.5.2. gimnazijos renginio metu pašalintą mokinį, kol teigiamai pasikeis mokinio elgesys
(mokinys nusiramins, pasižadės tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiims jo tėvai (globėjai,
rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio
negali, prižiūri ir organizuoja mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent
vienam iš jų, gimnazijos vadovo įsakymu už renginio organizavimą paskirtas (-i) atsakingas (-i)
darbuotojas (-ai);
2.5.3. pamokos ar renginio metu pašalinus mokinį abi (mokinys ir mokyklos darbuotojas)
atskyrime dalyvavusios pusės raštu paaiškina aplinkybes;
2.5.4. su iš klasės, renginio, valgyklos ar kitos patalpos pašalintu mokiniu ir jo šeima toliau
dirba Vaiko gerovės komisija.
3. S k i r i u ir į p a r e i g o j u socialinę pedagogę Eglę Petrikauskienę ir psichologę
Rimą Mokusienę prižiūrėti mokinius, kuriems pakeista ugdymosi vieta, teikti reikiamą švietimo
pagalbą.
4. Į g a l i o j u gimnazijos pavaduotojas ugdymui Ritą Baukaitę, Vitaliją Gaurilovienę ir
Juditą Ulmienę pagal kompetenciją dalyvauti taikant poveikio priemones „Rekomendacijų dėl
poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“ 14, 22, 23.6 punktuose
numatytais atvejais, prižiūrėti mokinius kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti
asmenys.
5. N u m a t a u Poveikio priemonių taikymo sąlygas ir tvarką:
5.1. gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse, mokinio elgesio taisyklėse, mokymo sutartyje;
5.2. su gimnazijos nustatyta poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams tvarka mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) supažindinami mokymosi sutarties
pasirašymo metu, klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose.
6. Į p a r e i g o j u:
6.1. Vaiko gerovės komisiją visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo
nuodugniai ir operatyviai išnagrinėti teisės aktų ir Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų
nustatyta tvarka.
6.2. Vaiko gerovės komisijos pirmininkę Ritą Baukaitę:
6.2.1. susipažindinti mokyklos darbuotojus su gimnazijos nustatyta poveikio priemonių
taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygomis ir tvarka, konsultuoti ir mokyti;
6.2.2. informuoti kompetentingas valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas apie nustatytus
vaiko teisių pažeidimus.
6.3. Klasių auklėtojus:
6.3.1. supažindinti mokinius su gimnazijos nustatyta poveikio priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka ir sąlygomis;
6.3.2. tėvus supažindinti pranešimu elektroniniame dienyne su nuoroda į mokyklos svetainę.
7. P a v e d u įsakymo kontrolę pavaduotojai ugdymui Ritai Baukaitei.
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