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KLAIPĖDOS TURIZMO MOKYKLOS  

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

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

priemonių taikymo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos 

įstatymais, Mokyklos įstatais, Mokyklos mokinių elgesio taisyklėmis.  

2. Aprašas nustato mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą.  

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

išsiunčiant el. paštu ktm.lt. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO BŪDAI 

 

4. Už gerą mokymąsi (mokosi aukštesniuoju pasiekimų lygiu (9-10)), lankomumą 

(nepraleidęs per pusmetį nė vienos pamokos ir nevėlavęs į pamokas), pavyzdingą elgesį, visuomeninę 

veiklą (dalyvavimą socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių organizacijų, kultūrinėje, 

sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo veiklose, atstovavimą Mokyklai konkursuose, 

varžybose, konferencijose, olimpiadose) mokiniai gali būti skatinami šiais būdais: 

4.1. Mokyklos padėkos raštu; 

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

4.3. padėkos laišku tėvams; 

4.4. pagyrimu el. dienyne. 

5. Mokiniai taip pat gali būti skatinami ir kitais būdais, nepaminėtais 4 punkte. 

6. Skatinimą inicijuoja grupių / klasių vadovai mokinių, kurie pretenduoja į skatinimą, 

sąrašus pateikdami skyriaus vedėjui. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLOJE TAIKOMOS DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

7. Drausminimo priemonės taikomos už mokymo sutarties, Mokyklos mokinių elgesio 

taisyklių, bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus ir kitus nusižengimus. 

8. Mokiniai gali būti drausminami šiais būdais: 

8.1. stipendijos nemokėjimas; 

8.2. kvietimas į mokyklos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdį; 

8.3. pastabos el. dienyne. 

9. Drausminimo priemones, paminėtas 8 punkte taikyti gali: direktorius, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui, skyriaus vedėjas, mokytojas, grupės / klasės vadovas, bendrabučio auklėtojas.  

10. Mokiniui per vieną mėnesį 3 kartus nusižengus 8 punkte paminėtiems atvejams, 

stipendija tą mėnesį nemokama. 

11. Nepasiteisinus mokiniui taikomomis drausminimo priemonėmis, mokinio 

elgesys/poelgis svarstomas VGK posėdyje. Esant poreikiui, dalyvauja mokinys, mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai). VGK priima sprendimą dėl mokymo(si)/ugdymo(si) ir/ar švietimo pagalbos 

teikimo konkrečiam mokiniui, pagalbos teikimo plano sudarymo arba kreipimosi į Mokyklos 

direktorių dėl sutarties nutraukimo. 

______________________ 


