
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
 

I. MOKINYS PRIVALO 

1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų, mokymosi sutarties, mokinių elgesio taisyklių. 

2. Lankyti visas tvarkaraštyje nurodytų dalykų pamokas, sutartus individualius papildomus užsiėmimus ar konsultacijas. 

Atvykti į pamokas laiku – taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka.  

3. Iš anksto pateikti klasės auklėtojui (mokytojui) tėvų raštišką prašymą išleisti iš pamokų, jei planuojamas apsilankymas pas 

gydytojus ar pan. Praleidus pamokas 1-3 dienas klasės auklėtojui pateikti raštišką tėvų/globėjų paaiškinimą, praleidus 

pamokas daugiau nei tris dienas - gydytojo pažymą.  

4. Mokykloje dėvėti tvarkingą ir švarią mokyklos uniformą, kūno kultūros pamokose - sportinę aprangą ir avalynę. 

5. Pamokose turėti tai dienai reikalingas mokymosi priemones ir mokytis: klausytis mokytojo  aiškinimo, vykdyti mokytojo  

nurodymus, visas skirtas užduotis atlikti laiku ir sąžiningai. 

6. Pertraukų metu laikytis vidaus tvarkos ir Olweus PPP taisyklių, vykdyti budinčių mokytojų nurodymus. Apie pastebėtas 

patyčias ar kitus tvarkos pažeidimus (muštynes, inventoriaus gadinimą ar kt.) nedelsiant pranešti mokytojams ar kitiems 

mokyklos darbuotojams. 

7. Saugoti ir tausoti vadovėlius, kitas mokymosi priemones ir inventorių. Mokykloje rastus daiktus perduoti mokyklos 

darbuotojams: rastus kabinete – mokytojui, rastus kitoje mokyklos teritorijoje – budėtojai. 

8. Pamokų, pertraukų, renginių mokykloje ar už mokyklos ribų metu mandagiai ir pagarbiai elgtis tiek su bendramoksliais, tiek 

su suaugusiais, kuriant darnią bendruomenę. 

9. Dalyvauti mokyklos tikslus ir poreikius atliepiančioje socialinėje veikloje, mokyklos ar klasės auklėtojo(s) organizuojamuose 

renginiuose. 

10. Kilus problemoms mokykloje nedelsiant kreiptis į mokytojus ar kitus mokyklos darbuotojus 
 

II. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

11. Muštis ar provokuoti muštynes (stumti, suduoti, spirti ar kitaip), tyčiotis (pravardžiuoti, rašyti įžeidžius raštelius ar žinutes, 

išjuokti ar kitaip), grasinti, reikalauti pinigų, versti meluoti ir pan. 

12. Rūkyti, svaigintis, žaisti azartinius žaidimus ar pan. mokykloje ir jos prieigose tiek pamokų, tiek ne pamokų metu. 

13. Turėti narkotinių medžiagų, alkoholio, tabako gaminių ar elektroninių cigarečių, žiebtuvėlių, degtukų, petardų ir pan. 

14. Kelti pavojų sau ar aplinkiniams: be mokytojo leidimo darinėti langus, mėtyti daiktus, bėgioti koridoriais, stumdytis ar kitaip 

neatsargiai elgtis. 

15. Imti svetimus daiktus be savininko leidimo, gadinti daiktus, mokymosi priemones, mokyklos inventorių, šiukšlinti.  

16. Stebėti muštynes, patyčias, neatsargų elgesį, inventoriaus ar turto gadinimą ir nepranešti mokytojams. 

17. Mokyklos teritorijoje be vadovybės leidimo mobiliuoju telefonu ar kt. priemonėmis fotografuoti ar filmuoti kitus mokinius ar 

mokytojus. 

18. Trikdyti pamokas: pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, be mokytojo leidimo vaikščioti ar kalbėti, nepaklusti mokytojo 

reikalavimams, užsiimti su mokymusi nesusijusia veikla. 

19. Pertraukų metu garsiai klausytis muzikos ar kitaip kelti triukšmą, galintį trukdyti aplinkiniams ilsėtis. 

20. Nepasibaigus pamokoms išeiti iš mokyklos teritorijos (tiek pamokų, tiek pertraukų metu) be mokytojo, sveikatos specialistės 

ar mokyklos vadovybės leidimo. 

Pastaba: Ne mokymuisi naudojami daiktai gali būti paimami iš mokinio be jo sutikimo pamokai ar dienai, po to grąžinami mokiniui. 

Keliantys grėsmę mokinio ar aplinkinių sveikatai ar gyvybei paimti daiktai atiduodami mokinio tėvams arba perduodami 

pareigūnams. 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

Mokiniai gali būti skatinami: 

 padėka, pagyrimu žodžiu; 

 padėka, pagyrimu el.dienyne; 

 padėkos raštu mokiniui; 

 padėkos raštu mokinio tėvams; 

 apdovanojimu; 

 pagerbiant klasės, mokyklos renginių metu; 

 pagerbiant mokyklos metraštyje, stenduose, interneto svetainėje; 

 mokyklos direktoriaus padėkos raštu; 

 asmeniniu iškilmingu priėmimu pas direktorių. 

Mokiniai gali būti drausminami: 

 pastaba žodžiu; 

 pastaba el. dienyne; 

 pasiaiškinimu (žodžiu ar raštu) ir pokalbiu su mokytoju, klasės auklėtoju; 

 pokalbiu su mokiniu dalyvaujant tėvams ar/ir kitiems mokyklos darbuotojams; 

 mokinio svarstymu mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; 

 papildoma sutartimi su mokykla; 

 papeikimu direktoriaus įsakymu (įsegant į asmens bylą);  

 mokyklai kreipiantis į teisėsaugos ar kitas institucijas; 

 mokinio elgesį aptariant ir įvertinant mokytojų tarybos posėdyje; 

 mokinio šalinimo iš mokyklos svarstymu mokyklos tarybos posėdyje. 
 

Susipažinau, supratau, įsipareigoju laikytis................................................................................................................................................................................. 

(mokinio vardas, pavardė, parašas, data) 
 

Susipažinau............................................................................................................................................................................................................................................... 

(tėvų ar globėjų vardas, pavardė, parašas, data) 


