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I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Budinčios grupės tvarkos aprašas netinkamai besielgiantiems mokiniams (toliau –
Aprašas) yra parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams“.
2. Aprašu siekiama padėti Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos (toliau –
Mokyklos) darbuotojams ir mokiniams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių netinkamo
elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) kitų
asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.
3. Aprašas nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems
mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo Mokykloje sąlygas.
4. Rekomendacijose vartojamos sąvokos:
Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar)
kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat
pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų
garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.
Poveikio priemonė – Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar
sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio
pagarba grįstą ugdymosi aplinką.
Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant
mokinio ugdymąsi kitoje Mokyklos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.
Budinti grupė – ugdymui skirta mokyklos klasė, kurioje mokslo dienomis teikiama
švietimo pagalba laikinai ugdymosi vietą pakeitusiems mokiniams. Budinčioje grupėje pagal
tvarkaraštį švietimo pagalbą mokiniams teikia dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai
(toliau – Budinčios grupės mokytojas).

II. UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMAS
5. Ugdymosi vietos pakeitimas taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinys į mokytojo
pastabas nereaguoja ir jo elgesys akivaizdžiai griauna ugdymosi procesą pamokos metu.
6. Mokinio ugdymosi vieta pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo
pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė pratęsiama mokyklos
direktoriaus ar jo pavaduotojo sprendimu, atsižvelgus į švietimo pagalbos specialisto
rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos.
7. Taikant mokiniui ugdymosi vietos pakeitimą privalu atsižvelgti į mokinio
specialiuosius ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio
priemonės parinkimui bei taikymui svarbias aplinkybes.
8. Į Budinčią grupę, mokinį palydi iškviestas mokyklos direktorius, jo pavaduotojas,
socialinis pedagogas, psichologas (toliau - Lydintis asmuo).
9. Pakeitęs ugdymosi vietą, mokinys, prižiūrimas Budinčios grupės mokytojo, atlieka
mokytojo paskirtas užduotis arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.

10. Mokytojas, priėmęs sprendimą keisti mokinio ugdymosi vietą, telefonu iškviečia
Lydintį asmenį.
11. Lydintis asmuo atėjęs į pamoką, paima iš dalyko mokytojo užpildytą Mokinio
ugdymosi vietos pakeitimo kortelę ir ją perduoda Budinčios grupės mokytojui (priedas Nr. 1).
12. Mokinys, kuriam pakeista ugdymosi vieta, privalo savarankiškai atliktas užduotis ir
pamokos gale pateikti dalyko mokytojui. Dalyko mokytojas įvertina mokinio darbą iki tos dienos
pabaigos.
13. Budinčios grupės mokytojas iki pamokos pabaigos užpildo Mokinio ugdymo vietos
pakeitimo žurnalą.
14. Pasibaigus pamokoms, socialinis pedagogas peržiūri Mokinio ugdymo vietos
pakeitimo žurnalą bei telefonu informuoja mokinių tėvus apie jų vaikų ugdymosi vietos pakeitimą,
užduočių atlikimą, elgesį Budinčioje grupėje.
15. Klasės vadovas ar socialinis pedagogas kviečia mokinių tėvus (globėjus) atvykti į
mokyklą pokalbiui dėl mokinių, kuriems 4 kartus ir daugiau per savaitę keista ugdymosi vieta.
Situacijai nesikeičiant, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
16. Mokykla supažindina mokinius (pasirašytinai) ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) arba
bent vieną iš jų (klasių tėvų susirinkimų metu) su šiomis rekomendacijomis.
17. Skundai dėl poveikio priemonių mokiniui taikymo nuodugniai ir operatyviai
išnagrinėjami teisės aktų ir mokyklos veiklą reglamentuojančių dokumentų nustatyta tvarka.
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KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
DĖL MOKINIO UGDYMOSI VIETOS PAKEITIMO
201 -____-____
Kretinga
Mokinio(ės) vardas, pavardė, klasė ..................................................................................................
Mokinio(ės) ugdymosi vieta buvo pakeista per .................................................................pamoką.
(įrašyti dalyką)

Nurodyti priežastį (is) dėl kurios keičiama mokinio ugdymosi vieta....................................................
...............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
Užduotys mokiniui: ..............................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

Mokytojo vardas, pavardė, parašas........................................................................................................
Mokinį lydinčio asmens vardas, pavardė, parašas................................................................................

