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POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

             1. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas 

(toliau-Aprašas)  parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 (Žin., 2012, Nr.71-632) . 

             2. Aprašu siekiama padėti Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos (toliau - Mokyklos)  

mokytojams, pedagogams ir darbuotojams (toliau-Darbuotojams) veiksmingai reaguoti į kraštutinius 

mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti Mokyklos bendruomenės 

narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą. 

 

II. POVEIKIO PRIEMONĖS IR BENDROSIOS JŲ TAIKYMO SĄLYGOS 

  

             3. Mokyklos Darbuotojas, siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) 

aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

             3.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

             3.2. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

             3.3. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

             4. Numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai yra išnaudotos visos kitos 

švietimo pagalbos teikimo galimybės ( pvz., organizuoti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai 

vaiko elgesys kelia realų pavojų jo ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. 

             5. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę nedelsiant informuojama Mokyklos 

direktoriaus pavaduotoja  ugdymui  ar  socialinis pedagogas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

             6. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Mokyklos Darbuotojo veiksmus mokinio 

atžvilgiu privalu užfiksuoti „Taikytų poveikio priemonių mokinio atžvilgiu registre“ (Priedas Nr.1) 

ne vėliau kaip  per 1 d. d. nuo priemonės  pritaikymo. 

  

III. UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS 

  

             7. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys 

akivaizdžiai griauna  mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.  

             8. Pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas 

mokytojo padejėjo arba socialinio pedagogo. 

             9. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio 

mokytojo pamokos trukmei. 

  

IV. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS 

  

             10. Jeigu Darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, jis  

nedelsdamas apie tai informuoja  Mokyklos direktorių arba socialinį pedagogą. 

             11. Mokyklos direktorius  ir/ar Darbuotojas  turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius 

daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami jam nedalyvaujant. 

             12. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, Panevėžio apskrities 

VPK Pasvalio rajono PK pareigūnai. 



 

V. PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI 
  

             13. Darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai 

siekiama: 

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

             13.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokytojus, 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

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

asmenų saugumui; 

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

Darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

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

galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

             13.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Mokyklos renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos. Pamokos metu 

iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje Mokyklos patalpoje, 

prižiūrimas mokytojo padejėjo arba socialinio pedagogo. Mokyklos renginio metu pašalintas 

mokinys turi būti prižiūrimas mokytojo padėjėjo arba socialinio pedagogo, kol teigiamai pasikeičia 

mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį 

pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

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

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

             14.2. mokinį vedant už rankos;  

             14.3. guodžiant mokinį; 

             14.4. pasveikinant mokinį; 

             14.5. padedant neįgaliam mokiniui; 

             14.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti; 

             14.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; 

             14.8.rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese 

naudojamas priemones;  

             14.9. teikiant pirmąją pagalbą. 

             15.Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio 

atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 

             15.1. naudojami kaip bausmė; 

             15.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; 

             15.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; 

             15. 4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga. 

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

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

             17. Šis aprašas yra Mokyklos darbo tvarkos taisyklių priedas. 

             18. Su šiuo Aprašu klasės auklėtojai supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) 

iki einamųjų mokslo metų  spalio 1 d..  

             19. Visus skundus dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo nagrinėja Mokyklos Vaiko 

gerovės komisija;  apie nustatytus vaiko teisių pažeidimus Mokykla informuoja kompetentingas 

valstybės ir (ar) savivaldybės institucijas. 

 

 

             _________________________________ 

 

                                                                                                                          



 

  Priedas Nr. 1 

 

  

                                                          

 

 

Taikytų poveikio priemonių mokinio atžvilgiu registras 
  

 

Eil. 

Nr. 

Data Mokinio vardas, 

pavardė, klasė 
Priežastis Taikyta 

priemonė 

Mokytojo 

vardas, pavardė 

Parašas 

 

 

 

      

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 

 

      

 


