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JONIŠKIO R. PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ KULTŪRINGO ELGESIO 

SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Joniškio r. pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių kultūringo elgesio 

skatinimo tvarkos aprašas (toliau – Apreašas) reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų 

ir pertraukų metu, atsakomybę ir skatinimą, nustato mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), klasės 

vadovo, švietimo pagalbos specialistų, mokomųjų dalykų mokytojų, kitų Mokyklos darbuotojų bei 

administracijos bendradarbiavimo galimybes skatinant ir drausminant mokinius. 

2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais, 

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu                      

Nr. V-1268 „Dėl pritarimo Rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams“, Mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis. 

3. Kiekvienas Mokyklos bendruomenės narys privalo žinoti šį Aprašą ir jo laikytis. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

4. Skatinti kultūringą elgesį ir kurti palankų emocinį klimatą Mokykloje, didinti mokinių 

atsakomybę už save bei klasės draugų elgesį, mokymąsi bei pažangą. 

5. Skatinti mokinių vidinį poreikį tobulėti ir ugdytis vertybines nuostatas, aktyvumą, 

pilietiškumą, būti tolerantiškiems kitų nuomonei. 

6. Formuoti Mokyklos bendruomenės narių suvokimą, jog būtina laikytis prisiimtų 

susitarimų taip stiprinant visuomenės pasitikėjimą Mokyklos veikla. 

 

III SKYRIUS 

KULTŪRINGO ELGESIO SKATINIMAS 

 

7. Kiekvienų mokslo metų pradžioje klasės vadovai su klasės mokiniais: 

7.1. aptaria Joniškio r. pagrindinės mokyklos darbo tvarkos taisykles, patvirtintas 

mokyklos direktoriaus 2022 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. V-39 (toliau – Darbo tvarkos taisyklės); 

7.2. susitaria, kad asmeninė ir klasės kultūringo elgesio pažanga nustatoma vadovaujantis 

Darbo tvarkos taisyklių 28.4 papunkčiu bei 44 ir 45 punktais; 

8. Mokyklos skyriuose kiekvieną mėnesį atnaujinami informaciniai stendai fiksuoti 

asmeninę ir klasės kultūringo elgesio pažangą (toliau – pažanga). 

9. Pradinis klasės pažangos lygis yra nulinis ir visų klasių vienodas. 

10. Aukščiausias lygis yra 5, žemiausias yra -1. 

11. Kiekviena klasė per metus gali pakilti iki aukščiausio 5 lygio arba „nukristi“ į -1 lygį. 
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12. Kas mėnesį klasių susirinkimų metu susitarimo būdu nusprendžiama, ar padaryta 

pažanga ir išrenkamas didžiausią pažangą padaręs mokinys: 

12.1. 1–4 klasių sprendimus dėl klasės pažangos ir geriausią pažangą padariusio mokinio 

priima klasės vadovas, išklausęs mokinių pasisakymus; 

12.2. 5–10 klasių mokinių sprendimams pritaria (nepritaria) klasės vadovas, 

bendradarbiaudamas su Mokyklos darbuotojais ir administracija; 

12.3. klasės vadovui nepritarus mokinių sprendimui dėl pažangos, laikoma, kad tą mėnesį 

pažanga nepadaryta; 

12.4. tas pats mokinys negali būti renkamas du kartus iš eilės;  

12.5. Mokyklos skyriuose atsakingi mokytojai informaciniuose stenduose fiksuoja klasių 

vadovų perduotą informaciją apie klasėse sutartą pažangos pasiekimo lygį:  

12.5.1. sėkmės atveju kylama į aukštesnį lygį; 

12.5.2. nepadarius pažangos ir nepablogėjus situacijai – liekama tame pačiame lygyje; 

12.5.3  pablogėjus situacijai – leidžiamasi į žemesnį lygį. 

13. Aukščiausią lygį pasiekusi klasė birželio mėnesį apdovanojama ekskursija Lietuvos 

Respublikos teritorijoje. 

14. Kiekvienos klasės 3 mokiniai tris ir daugiau kartų per mokslo metus padarę didžiausią 

pažangą  birželio mėnesį paskatinami asmeninėmis dovanomis. 

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Aprašą tvirtina Mokyklos direktorius. 

16. Aprašas keičiamas ir papildomas Mokyklos bendruomenės, savivaldos institucijų 

iniciatyva. 

17. Aprašas skelbiamas Mokyklos interneto svetainėje. 
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