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KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS  

MOKINIŲ SKATINIMO IR NUOBAUDŲ SKYRIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Klaipėdos turizmo mokyklos (toliau – Mokykla) Mokinių skatinimo ir nuobaudų 

skyrimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatymu, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Mokyklos įstatais, Mokinių elgesio taisyklėmis.  

2. Aprašas nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.  

3. Su šiuo Aprašu mokslo metų pradžioje grupės / klasės vadovas supažindina mokinius 

pasirašytinai.  

 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI 

 

4. Už gerą mokymąsi (jei pažangumo vidurkis 8 ir daugiau), lankomumą (nepraleidęs 

per pusmetį nė vienos pamokos ir nevėluoja į pamokas), pavyzdingą elgesį, aktyvią visuomeninę 

veiklą (atstovavimą mokyklai konkursuose, varžybose, konferencijose, olimpiadose), dalyvavimą 

profesinio meistriškumo konkursuose, mokiniai gali būti skatinami vienu iš šių būdų: 

4.1. mokyklos padėkos raštu; 

4.2. visiškai ar iš dalies apmokamomis išvykomis į turizmo renginį; 

4.3. padėkos laišku tėvams; 

5. Mokiniai, besimokantys pagal profesinio mokymo programas, gali būti skatinami 

vienkartine pinigine išmoka.  

6. Skatinami gali būti mokiniai, kurie yra pažangūs ir tais mokslo metais neturi 

nuobaudų. 

7. Skatinimą inicijuoja grupių / klasių vadovai pateikdami atsakingam administracijos 

atstovui mokinių, kurie pretenduoja į apdovanojimą, sąrašus. 

8. Mokiniai apdovanojami per šventes. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOJE TAIKOMOS NUOBAUDOS 
 

9. Nuobaudos yra skiriamos už mokymo sutarties, mokinių elgesio taisyklių, 

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus ir kitas pražangas. 

10. Siūlyti, kad mokiniui būtų skiriama nuobauda (stipendijos nemokėjimas) arba 

mokinys būtų kviečiamas į mokytojų tarybos posėdį, gali: direktoriaus pavaduotojas ugdymui, 

skyriaus vedėjas, mokytojas, grupės / klasės vadovas.  

11. Mokiniui per vieną mėnesį 3 kartus nusižengus 9 punkte paminėtoms taisyklėms, 

stipendija tą mėnesį nemokama. 



12. Jei mokinys 3 mėnesius iš eilės nusižengia 9 punkte paminėtoms taisyklėms, 

kviečiamas į mokytojų tarybos posėdį dėl jo elgesio svarstymo arba dėl mokymo sutarties 

nutraukimo. 

13. Nuobaudos skyrimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 

 

IV SKYRIUS 

 9-10 KLASIŲ MOKINIAMS TAIKOMOS NUOBAUDOS 

 

14. Nuobaudos skiriamos už mokymo sutarties, mokinių elgesio taisyklių pažeidimus ir 

kitas pražangas: 

14.1. Mokinys, per savaitę 3 kartus nusižengęs 14 punkte paminėtoms taisyklėms, rašo 

pasiaiškinimą, informuojami mokinio tėvai (globėjai / rūpintojai). Nusižengęs 3 kartus antrą kartą, 

vėl rašo pasiaiškinimą, vėl informuojami tėvai (globėjai / rūpintojai). Jei situacija nesikeičia, 

mokinys su tėvais (globėjais / rūpintojais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį.  

14.2. jei mokinys ir toliau nuolat nusižengia 14 punkte paminėtoms taisyklėms, jis su 

tėvais (globėjais / rūpintojais) kviečiamas į pokalbį pas mokyklos direktorių, o, situacijai ir toliau 

nesikeičiant, kviečiamas į Mokytojų tarybos posėdį. Mokytojų tarybos siūlymu su mokiniu (kuriam 

yra 16 metų) gali būti nutraukiama mokymo sutartis. 
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