KAUNO RAJONO AKADEMIJOS UGNĖS KARVELIS GIMNAZIJA
MOKINIO ELGESIO VERTINIMO SISTEMA
1. Mokinio elgesio pažymėjimas išduodamas, padarius pirmąjį nusižengimą.
2. Mokinio elgesio pažymėjime yra 6 talonai.
3. Mokinio elgesio pažymėjimas išduodamas Vaiko gerovės komisijos (VGK)
posėdyje ir/arba atsižvelgiant į gimnazijos darbuotojų rekomendacijas.
4. Mokinio elgesio pažymėjimo išdavimo procedūras atlieka gimnazijos socialinė
pedagogė.
5. Socialinė pedagogė informuoja klasių auklėtojus/kuratorius apie Mokinio elgesio
pažymėjimo išdavimą.
6. Dėl mokinio elgesio taisyklių pažeidimo (inicijuojant Mokinio elgesio
pažymėjimo išdavimą ar talono paėmimą) į VGK narius gali kreiptis gimnazijos
direktorius,

direktoriaus

pavaduotojai

ugdymui,

mokytojai,

klasių

auklėtojai/kuratoriai, neformaliojo švietimo mokytojai ir gimnazijos darbuotojai,
užpildę Mokinio problemos įvertinimo lapą.
TALONAI
Mokinio elgesio
pažymėjimo išdavimas

ATSAKINGI ASMENYS
VGK nariai, socialinė pedagogė,
klasių auklėtojai/kuratoriai

1 Talonas
2 Talonas

Klasės auklėtojas/ kuratorius

3 Talonas
4 Talonas
5 Talonas

Socialinis pedagogas, psichologas

6 Talonas

Gimnazijos direktorius

Direktoriaus pavaduotoja ugdymui

PRIEMONĖS
Socialinė pedagogė informuoja
(TAMO) dienynas klasių
auklėtojus/kuratorius apie Mokinio
elgesio pažymėjimo išdavimą.
Klasių auklėtojai/ kuratoriai
informuoja mokinio tėvus.
Pokalbiai su mokiniu.
Informuoja mokinio tėvus.
Pritaiko individualius mokinio
skatinimo metodus.
Pokalbis/konsultacija.
Paruošia medžiagą apie mokinį
Vaiko gerovės komisijos posėdžiui.
Teikia pasiūlymus Gimnazijos
tarybai dėl tolimesnio mokinio
mokymosi gimnazijoje.

MOKINIO NUSIŽENGIMAI
1. Veiksmais ir žodžiais trukdo organizuoti ugdymo procesą.
2. Įžeidinėja mokytojus, mokinius.
3. Vartoja necenzūrinius žodžius.
4. Tarpusavio santykius sprendžia jėga.
5. Pažeidžia Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarkos aprašo nuostatus:

5.1. Be pateisinamos priežasties praleidžia 10 ir daugiau pamokų per mėnesį;
5.2. Bėga iš pamokų (3 pabėgimai per mėnesį);
5.3. Sistemingai vėluoja į pamokas (3 ir daugiau kartų);
5.4. Sistemingai nedalyvauja klasės/gimnazijos renginiuose (3 ir daugiau kartų per pusmetį).
6. Nedėvi arba netvarkingai dėvi gimnazijos uniformą.
7. Formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu turi, naudoja, perduoda ar kitaip disponuoja
psichoaktyvias medžiagas (tabako gaminius, alkoholinius gėrimus, energetinius gėrimus ir kt.).
8. Į gimnaziją nešiojasi neleistinus daiktus (sprogstamas medžiagas, ginklus, dujų balionėlius,
žiebtuvėlius, degtukus, pornografinius ir smurtą propaguojančius leidinius ir pan.).
9. Gimnazijoje formaliojo ir neformaliojo ugdymo metu žaidžia azartinius žaidimus (kortomis,
monetomis ir pan.).
10. Pamokų metu naudoja mobiliuosius telefonus.
11. Gimnazijoje prekiauja.
12. Į gimnaziją atsiveda pašalinius asmenis.
13. Niokoja gimnazijos turtą.

