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ŠIAULIŲ „RASOS“ PROGIMNAZIJOS  

POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 

MOKINIAMS TVARKOS APRAŠAS 

 
  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

         1. Šios taisyklės apibrėžia mokytojų ir administracijos veiksmus taikant poveikio priemones 

apibrėžtas Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu “Dėl pritarimo 

rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams” 2012 

m. rugpjūčio 28d. Nr. V-1268. 

 

II. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO TVARKA 

 

2. Mokytojas gali: 

2.1 pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

2.2. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

2.3.organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

2.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

3. Šios poveikio priemonės gali būti taikomos tik tada,  kai išnaudotos kitos numatytos 

priemonės  ir švietimo pagalbos galimybės, nebent situacija grėstų mokinių saugumui. 

4.  Mokiniui pritaikyta poveikio priemonė ir veiksmai fiksuojami raštu, užpildant poveikio 

priemonių anketą, kurią pildo mokytojas ir vadovas ar įgaliotas asmuo (1 priedas). 

5. Poveikio priemonės  (2.1; 2.2; 2.3) vykdomos tik dalyvaujant mokyklos vadovui ar 

įgaliotam asmeniui. 

6.  Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus gali, bet kuris mokytojas, jei reikia užtikrinti vaikų 

saugumą ir nedalyvaujant administracijos atstovui ar įgaliotam asmeniui. Panaudotą priemonę 

užfiksuoja raštu užpildydamas anketą. 

7. Apie pritaikytą poveikio priemonę turi būti informuotas direktorius ar jo įgaliotas asmuo 

bei mokinio tėvai (telefonu per 1valandą). 

8. Direktorius ar jo įgaliotas asmuo gali būti kviečiami šias būdais: 

8.1. telefonu, 

8.2. vietiniu kompiuteriniu tinklu, 

8.3. įpareigojant  mokinį pakviesti vadovą ar įgaliotą asmenį. 

9. Su pritaikyta poveikio priemone tėvai per tris darbo dienas supažindinami raštu pasirašant 

po poveikio anketa. 

10. Draudžiami daiktai – šaunamasis ginklas, elektrošokas, peilis, dujų balionėlis, cigaretės 

(elektroninės cigaretės ) ar kitos narkotinės ir psichotropinės medžiagos,  degtukai, žiebtuvėlis, 

lazeris ir kiti aštrūs, pavojingi daiktai nereikalingi ugdymo procesui. 

11. Mokiniui panaudojus tris poveikio priemones, jis kartu su tėvais nukreipiamas 

prevenciniam  pokalbiui į nepilnamečių reikalų inspektorių. 

12. Surinkus dar tris priemones, informuojamos Vaikų teisių apsaugos skyrių. 

 

 

 

 
 



 

Poveikio priemonių taikymo  

             netinkamai besielgiantiems  

             mokiniams tvarkos aprašo 

                                                      1 priedas 

 

POVEIKIO PRIEMONĖS TAIKYMO ANKETA 

_________ 

(data) 

Pritaikyta poveikio priemonė 

____________________________________________________________________________ 

Mokinių vardai ir pavardės :_________________________________________ 

     _________________________________________ 

      _________________________________________ 

      _________________________________________ 

Mokytojas 

______________________________________________________________________________ 

 

Kur ir kada įvyko konfliktas (vieta ir laikas): 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

Problemos, konflikto aprašymas : 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

_________________________ ___________________________________ 

             (parašas)                      (vardas, pavardė) 

 

Vadovo ar  įgalioto asmens komentaras, pastaba 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

___________________________ ___________________________________ 

             (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

Susipažinau: 

____________ 

    (parašas) 

______________________ 

    ( tėvo vardas, pavardė) 

___________ 



    (data) 

 


