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KUPISKIO R. ALIZAYOS PAGRINDINES MOKYKLOS

DRAUDZIAMU DAIKTU S,TRASAS

I BENDROSIOS NUOSTATOS

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Svietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjUdio

28 d. isakymu Nr. V-1268 ,,Del pritarimo rekomendacijos del poveikio priemoniq taikymo

netinkamai besielgiantiems mokiniams" parengtas draudZiamq daiktq s4ra5as mokykloje.

DraudZiami daiktai - bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medZiagos, kuriq apyvarta

uZdrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos istatymq ar kitq teises aktq saugumo, sveikatos

apsaugos ir kitais visuomends poreikiais, taip pat kiti Mokykloje draudZiami tureti daiktai

(reikmenys), gaminiai ar medLiagos, kuriq sqra5as nurodomas Mokyklos darbo tvarkos taisyklese ar

kituose Mokyklos veikl4 reglamentuojandiuose dokumentuose.

Netinkamas mokinio elgesys - mokinio elgesys, keliantis realq pavojq jo paties ir (ar) kitq

asmenq gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat

pasikartojantis, tydinis, agresyvus, iZfilus, griaunantis ugdymosi proces4, paieidLiantis kitq asmenq

garbg ir orum4 bei psichologini ir fizini saugum4 mokinio elgesys.

Poveikio priemon6 - Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti

netinkam4 mokinio elgesi bei atkurti psichologi5kai ir fiziSkai saugi4 ir savitarpio pagarba gdstq

ugdymosi aplink4.

Pagristi fiziniai veiksmai - su fiziniu kontaktu susijg Mokyklos darbuotojo veiksmai

mokinio atZvilgiu, kuriq gali bflti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesi, kelianti realq pavojq jo

paties ir (ar) kitq asmenq gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba

uZkirsti jam keli4.

rr DRAUOfua,rvrq DATKTU SARASAS

l. DraudZiami daiktai:

l. 1. Narkotikai.

1. 2. Energetiniai gerimai.

1. 3. Alkoholiniai gerimai.

1. 4. Cigaretes / elektronines cigaretes bei jq pildymo skystis.



1. 5. Pirotechnikos priemones.

l. 6. Sprogstamosios medZiagos.

l. 7. Saunamieji ginklai.

1.8. Peiliai.

1. 9. Kortos ir kiti azartiniai Zaidimai.

1. 10. Degtukai.

l. 1 1. Ziebtuveliai.

l. 12. Dujq balioneliai.

1. 13. Svirk5tai ir adatos.

1. 14. Kastetai.

1. 15. A5tr[s daiktai.

l. 16. DraudZiama atsineSti i pamokas daiktus, nesusijusius su veikla pamokose. DraudZiami

daiktai paimami vadovaujantis Sio dokumento III skyriumi.

l. 17. Draudliama imokyklE pamokq metu vestis paSalinius asmenis.

1. 18. DraudZiama isine5ti imokykl4 garso ira5us, literatlr4, laikra5dius, Zurnalus ir kitus

leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja kar4, terorizmq, rasizmq, Liaun4 elgesi, smurt4,

pornografijq.

l. 19. DraudZiama imokykl4 atsine5ti brangius ir vertingus daiktus, (uZ atsine5tq daiktq

saugum4 atsako pats mokinys), dideles pinigq sumas, i5skyrus tikslinius atvejus.

III POVEIKIO PRIEMONES IR BENDROSIOS JU TAIKYMO S.{LYGOS

2. Mokyklos darbuotojas, esant Rekomendacijose nustatltoms sqlygoms ir siekdamas

uZtikrinti Mokyklos bendruomenes nariq ir (ar) aplinkiniq saugum4, gali taikyti Sias poveikio

priemones ar imtis Siq veiksmq:

2.1. pakeisti mokinio ugdymosi viet4;

2.2. i5kviesti Mokyklos vadov4 ar jo igaliot4 atstov4;

2.3. organizuoti mokinio daiktq patikrinimE;

2.4. panaudoti pagristus fizinius veiksmus.

3. Taikant Rekomendacijose numatSrtas poveikio priemones privalu atsiZvelgti i mokinio

specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos b[klg, psichologing savijaut4 ir kitas poveikio

priemones parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.

4. Rekomendacijose numatytos poveikio priemones taikomos mokiniui tik tada, kai Mokykla

yra i5naudojusi visas kitas galimas priemones ir Svietimo pagalbos teikimo galimybes (pavyzdZiui,



vesti individual[s pokalbiai su mokiniu ir jo tevais (globejais, rupintojais) arba bent vienu i5 jq ir

kitos priemones) ir jos nedave laukiamq rezultaq, i5skyrus neatideliotinus atvejus, kai vaiko elgesys

daro Zal4 ar kelia realq pavojq jo paties ir (ar) kitq asmenq gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui.

Kitais atvejais i mokinio padarytus Mokyklos darbo tvarkos taisykliq, mokinio elgesio nonnq ir (ar)

mokymo sutarties nuostatq paZeidimus reaguojama kitq teises aktq nustatyta tvarka.

5. Apie mokiniui pritaikyt4 poveikio priemong turi bilti nedelsiant informuojamas Mokyklos

vadovas ar jo igaliotas asmuo, mokinio tevai (globejai, rupintojai) arba bent vienas i5 jq, taip pat,

esant bltinybei, savivaldybes vaiko teisiq apsaugos skyrius ir (ar) teritorine policijos istaiga.

6. Mokiniui pritaiky4 poveikio priemonE ir Mokyklos darbuotojo veiksmus mokinio atZvilgiu

privalu fiksuoti ra5tu Mokyklos VGK protokoliniu nutarimu.

7. Mokyklos darbuotojas, itargs, kad mokinys Mokykloje ar jos teritorijoje vartoja narkotines,

psichotropines, kitas psichik4 veikiandias medZiagas ar yra apsvaiggs nuo Siq medZiagq, turi

vadovautis Vaikq, vartojandiq narkotines, psichotropines, kitas psichik4 veikiandias medZiagas,

nustatymo organizavimo apra5u, patvirtintu LR 2002 m. balandZio 2 d. Nr. 437 ir laikytis jame

nurodytq veiksmq sekos.

rv. MOKYKLOS VADOVO AR JO IGALTOTO ASMENS TSKVTETTMAS

8. Mokyklos darbuotojas gali i5sikviesti Mokyklos vadov4 ar jo igaliot4 asmen!, kad padetq

nutraukti netinkamq mokinio ar mokiniq grupes elgesi.

9. Mokyklos vadovas ar jo igaliotas asmuo tarpininkauja sprendZiant mokyojo ir mokinio ar

mokiniq grupes konflikt4, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-iq) ugdymosi

proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetencij4 inicijuoti ir (ar) sprgsti Svietimo pagalbos

arba drausminiq auklejamoj o poveikio priemoniq taikym4 mokiniui(-iams).

V. MOKINIO DAIKTV PATIKRINIMAS

10. Jeigu Mokyklos darbuotojui kyla pag4stq itarimq, jog mokinys gali tureti draudZiamq

daiktq, Mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja Mokyklos vadov4 arba Asmeniniq

daikq patikrinimo komisij4, sudaryt4 2022 m. vasario 7d. VGK protokoliniu nutarimu Nr. I l.

I l. Mokyklos darbuotojas ir (ar) Mokyklos vadovas arba jo igaliotas asmuo turi teisg praSyti

mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali bUti tikrinami negavus jo sutikimo

ir (ar) j am nedalyvaujant.

12. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti



maZiausiai du Mokyklos darbuotojai, vienas i5 jq - Mokyklos vadovas arba jo igaliotas asmuo.

PaaiSkejus, kad mokinys turi draudZiamq daiktq, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tevai

(globejai, r[pintojai) arba bent vienas i5 jq ir, esant butinybei, teritorine policijos istaiga.

13. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktq, apie itarimus del draudZiamq daiktq turejimo

nedelsiant informuojami mokinio tevai (globejai, rupintojai) arba bent vienas i5 jq ir jie kviediami

atvykti i Mokykl4. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant b[tinybei,

apie itarimus del draudZiamq daiktq turejimo nedelsiant informuojama teritorine policijos istaiga.

14. Kol atvyks del mokinio daiktq patikrinimo iSkviesti asmenys, mokinys turi bflti

priZiurimas Mokyklos vadovo paskirto Mokyklos darbuotoj o.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Mokykla, norddama taikyti Rekomendacijose numat5rtas poveikio priemones, turi:

15.1. klases aukletojai supaZindina mokinius ir jq tevus (globejus, r[pintojus) arba bent vien4

i5 jq su draudZiamq daiktq sqra5u ir apra5u, kuriuose numatytos poveikio priemonds netinkamai

besielgiantiems mokiniams, jq taikymo sqlygos ir tvarka;

I 5.3. paskelbti sqraS4 Mokyklos intemetinej e svetaineje www.alizava.lt.

PRITARTA

Kupi5kio r. Alizavos pagrindines mokyklos

Tarybos posedZio 2022 m.lapkridio l8 d.

protokoliniu nutarimu Nr. 10.


