Elgesio valdymo politika
Pagrindas
Mokykla pasiryžusi sukurti abipusės pagarbos kultūrą, išugdyti moksleivių bendravimo įgūdžius,
pvz., užuojautą, pagarbą, bendradarbiavimą, toleranciją. Todėl mokykla praktiškai ir teoriškai,
sukurdama savo etosą, siekia, kad moksleiviai išsiugdytų savidrausmės jausmą ir atsakomybę už
savo pačių elgesį bei veiksmus. Tikime, kad mokykla, kurioje laikomasi tinkamos tvarkos, yra
esminis veiksmingo mokymo ir mokymosi veiksnys. Mes palaikome gero elgesio (nuostatų)
pripažinimo kultūrą ir neoficialiai, ir taikydami oficialią apdovanojimų sistemą. Mokyklos
pamokomosios globos sistema pabrėžia paskatinimus ir pagyrimus, o ne kritiką ir bausmes. Elgesio
valdymas mokykloje yra bendra visos mokyklos bendruomenės – darbuotojų, moksleivių ir jų tėvų
– atsakomybė.
Tikslai
Mūsų elgesio valdymo politika palaiko mokyklos etosą, kuris:
• ugdo moksleivių savidrausmę ir savęs pažinimą, kad jie išaugtų dori piliečiai;
• skatina nepriklausomybę ir atsakomybės jausmą;
• užtikrina tinkamą atmosferą, kurioje galima veiksmingai mokytis;
• skatina gerus visų mokyklos bendruomenės narių santykius.
Gairės
• Elgesio valdymas – tai bendra atsakomybė. Kiekvienas mokytojas atsakingas už savo klasės
elgesio valdymą. Apie problemas pranešama vyresniesiems administracijos darbuotojams.
• Rimtesnes elgesio valdymo problemas sprendžia vyresnieji vadovai.
• Vyresniųjų klasių moksleiviai palaiko mokyklos darbuotojus, padėdami jiems palaikyti mokykloje
tinkamą tvarką, pvz., prie to prisideda vyresnieji mokiniai ir atskirų amžiaus grupių auklėtojai.
• Moksleiviai skatinami spręsti problemas derybomis ir ieškant kompromisų. Konfliktų sprendimas
ir gero elgesio valdymo strategijos skatinamos patariant individualiai ir organizuojant mažas
konsultavimo grupes.
• Tėvai aktyviai skatinami palaikyti gerą savo vaikų elgesį, pvz., rengiant tėvų ir mokytojų
pokalbius, konsultacijas telefonu, jeigu reikia, dalyvaujant vertėjui.

• Skatinant gerą elgesį ir nuostatas bei ieškant pripažintų sprendimų, kaip kovoti su nuolatiniu
netinkamu elgesiu, galima pasinaudoti kitų institucijų pamokomosios globos darbuotojų parama.
• Mokykloje naudojamos suderintos procedūros: apdovanojimas už gerą elgesį, drausminės
priemonės kovai su nepriimtinu elgesiu, duomenų registracija.
Drausminės priemonės
Tam tikrais atvejais moksleivių elgesys ar požiūris gali pakeisti mūsų suderintus gero elgesio
mokykloje reikalavimus.
Drausminės priemonės
• atspindi atskiro nusižengimo rimtumą;
• taikomos nedelsiant, kai tik pažeidžiamos mokyklos nustatytos taisyklės;
• taikomos nešališkai ir nuosekliai.
Drausminės priemonės nėra:
• už bausmę taikomos visai klasei ar moksleivių grupėms, kai nepavyksta nustatyti, kurie
moksleiviai nusižengė;
• naudojamos nusižeminusiems moksleiviams;
• naudojamos viešai ar privačiai pažeminti moksleivius.
Mokyklos drausminės priemonės gali apimti:
• žodinius įspėjimus;
• pranešimo lapelius;
• palikimą po pamokų;
• išvarymą iš klasės;
• mokykloje neleistinų daiktų ar medžiagų konfiskaciją;
• laikiną pašalinimą iš mokyklos (iš mokyklos laikinai pašalinama už sunkesnius nusižengimus ir
blogą elgesį).
Apie laikiną pašalinimą iš mokyklos ir jo trukmę tėvams (globėjams) pranešama telefonu (kai
įmanoma) arba raštu.
• pašalinimą iš mokyklos.

