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Licėjaus direktoriaus pavaduotojos ugdymui 

laikinai atliekančios direktoriaus funkcijas 
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GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJAUS 

KADETŲ ATSAKOMYBĖS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus ( toliau – licėjus) kadetų atsakomybės 

vertinimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) nustatomi Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų 

licėjaus kadetų (toliau – kadetas) atsakomybės vertinimo kriterijai, atsakomybės ugdymo būdai ir 

formos. 

2. Šiuo aprašu privalo vadovautis kadetai, klasių vadovai, mokytojai ir neformaliojo ugdymo 

organizatoriai. 

3. Tvarkos apraše vartojamos pagrindinės sąvokos: 

Pažeidimas – licėjaus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas; 

      Atsakomybės taškai – vertinimo balas už licėjaus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą. 

 

PIRMAS SKIRSNIS 

ATSAKOMYBĖS VERTINIMO KRITERIJAI 

 
4. Kadeto atsakomybė vertinama atsakomybės taškais, vadovaujantis Sausumos kadetų  

ugdymo samprata, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir  mokslo ministro  2012 m. 

lapkričio 16  d. įsakymu  Nr. V-1586, Kadetų garbės kodeksu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 

2017 m. vasario 2 d. įsakymu Nr. 1-187, Uniformos dėvėjimo ir išvaizdos reikalavimų 

tvarkos aprašu, patvirtintu licėjaus direktoriaus 2019 m. birželio 14 d.  įsakymu 1-154. 

5. Kadetui pažeidus licėjaus vidaus tvarkos taisykles: 

5.1. kadetui skirama 30 atsakomybės taškų;  

5.2.  pokalbio su direktoriaus pavaduotoju neformaliam ugdymui, komendantu ir klasės 

vadovu metu, kadetas rašo paaiškinimą apievidaus tvarkos taisyklių pažeidimą; 



5.3. klasės vadovas atsakomybės taškus fiksuoja Tamo dienyne. 

 

ANTRAS SKIRSNIS 

KADETO ATSAKOMYBĖS UGDYMO  BŪDAI IR FORMOS 

 

6. Kadetui surinkus: 

6.1. 150 atsakomybės taškų, organizuojamas Vaiko gerovės pakomisės posėdis; 

6.2. 300 atsakomybės taškų, dalyvaujant kadeto tėvams, organizuojamas Vaiko gerovės 

komisijos posėdis; 

6.3. 500 atsakomybės taškų, organizuojamas Garbės komisijos posėdis. 

7. Apie kadeto vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus ir komisijų posėdžio datą klasės vadovas 

informuoja tėvus žinute Tamo dienyne. 

8. Kadetai, kuriems skirti atsakomybės taškai, tą pačią dieną atlieka karybos pagrindų užduotis 

neformaliojo ugdymo užsiėmimų laiku: 

8.1. 5-8 klasių mokiniai – nuo 16.45 val. iki 17.30 val.; 

8.2. I – IV gimnazijos klasių mokiniai – nuo 17.30 val. iki 18.15 val.; 

8.3. penktadieniais 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai – nuo 14.00 val. iki 14.45 val. 

 

 

      BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Už atsakomybės vertinimo tvarkos aprašo laikymąsi atsakingi kadetai, kadetų tėvai, mokytojai, 

klasės vadovai, neformaliojo ugdymo organizatoriai. 

10. Kadetai, pažeidę atsakomybės vertinimo tvarkos aprašą, atsako Mokymosi sutarties nustatyta 

tvarka. 

________________________________________________ 

 


