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PAGALBOS MOKINIUI SISTEMA
1. Pagalbos mokiniui sistemos schema - tai dokumentas detaliai apibūdinantis poveikio
priemonių sistemą, kurią mokyklos personalas yra pasirengęs taikyti, kai įvyksta nepriimtinas
elgesys (smurtas, patyčios, elgesio taisyklių nesilaikymas ir pan.).
2. Reikalavimai:
2.1. visas mokyklos personalas privalo žinoti pagalbos mokiniui schemą ir taikyti, kai tik
pastebi nepageidaujamą elgesį.
2.2. reikalingas laikas priemonės administravimui bei praktiniam įgyvendinimui (mažiausiai
viena diena), prieš imantis kitos priemonės.
2.3. pagalbos mokiniui schema turi būti taikoma visiems žinoma nuoseklia „žingsnis po
žingsnio“ seka. Išskyrus ypatingus atvejus (fizinis smurtas, sveikatos sutrikimai, vagystė ir pan.),
kurie sprendžiami atskira tvarka Vaiko/ Jaunuolio gerovės komisijoje.
3. Netinkamas elgesys (nusižengimai) ir mokymosi sunkumai (pasireiškia silpnu
mokymusi):
3.1. nuolatinis vėlavimas į pamokas;
3.2. nuolatinis pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties;
3.3. nepatenkinami dalykų įvertinimai;
3.4. grubus elgesys su mokiniais, mokyklos darbuotojais;
3.5. mokyklos nuostatų, sutarčių ir taisyklių nesilaikymas;
3.6. tyčinis mokyklos turto gadinimas;
3.7. psichoaktyviųjų medžiagų (cigaretės, alkoholis, narkotikai) vartojimas ir platinimas;
3.8. pavojingų situacijų sudarymas, pirotechnikos gaminių naudojimas (vagystė, muštynės,
saugumo technikos pažeidimai, pavojingų daiktų atsinešimas ir pan.);
3.9. keiksmažodžių vartojimas;
3.10. rūkymas mokyklos teritorijoje;
3.11. azartinių žaidimų žaidimas mokyklos teritorijoje;
3.12. kiti mokyklos vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimai.

PAGALBOS MOKINIUI SISTEMOS SCHEMA
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• Reagavimas ir stabdymas;
• Įspėjimas žodžiu;
• Pranešimas apie nusižengimą grupės vadovui (bendrabutyje auklėtojui arba bendrabučio
valdytojai).

• Korekcinis pokalbis - stengiasi išsiaiškinti problemą ir padėti ją spręsti.
• Registravimas nusižengimų žurnale;
• Mokinio įspėjimas apie jo elgesio stebėjimą;
• Bendrabučio valdytoja perduota susistemintą informaciją grupės vadovui, pagalbos mokiniui
specialistams, mokyklos direktoriui.
• Bendrabučio auklėtojas bendradarbiauja kartu su grupės vadovu.
• Tėvų (globėjų) informavimas;
• Elgesiui kartojantis (2 prasižengimai) pokalbis su kuruojančiu vadovu;
• Elgesiui kartojantis (3 prasižengimai) mokinys rašo pasiaiškinimą ir kviečiamas pokalbio su
pagalbos mokiniui specialistais.

• Konkrečių veiksmų planas kartu su grupės vadovu;
• Elgesiui nesikeičiant , mokinys nukreipiamas mokinio elgesio svarstymui Vaiko / Jaunuolio
gerovės komisijoje, dalyvaujant venam iš mokinio tėvų.

• Analizuojami ypatingi bendrabutyje įvykę įvykiai;
• Tėvų supažindinimas su nusižengimų regsitravimo žurnalu;
• Numatomos tolimesnės poveikio priemonės;
• Elgesiui nesikeičiant, mokinys svarstomas mokytojų susirinkime.

• Siūlymas nutraukti mokymosi sutartį.
Mokytojų
susirinkimas

Pastaba. Grupės vadovai dalyvauja viso proceso metu ir nuolat bendradarbiauja su
(globėjais).

tėvais

