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1 Mokinio elgesio taisyklės 

I. Mokymasis 

II. Lankomumas 

III. Kitos bendrabūvio taisyklės 

IV. Skatinimas 

V. Drausminimas 

I. Mokymasis  

1. Mokinys stropiai ir sąžiningai mokosi, aktyviai dirba pamokoje, drausmingai elgiasi, pagarbiai 

bendrauja su mokytojais, klasės draugais, kitais mokyklos bendruomenės nariais ir svečiais. 

2. Į pamokas mokinys ateina atlikęs namų darbus, atsineša visas tai pamokai reikalingas 

priemones 

3. Mokinys, klasės auklėtojo nurodymu, perduoda informaciją savo tėvams/ globėjams apie savo 

mokymosi rezultatus, tėvų susirinkimus, kitus mokyklos renginius ar veiklą. 

4. Mokinys dalyvauja mokyklos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, 

sąžiningai atlieka skirtas užduotis. 

5. Mokinys tausoja vadovėlius – aplenkia juos, neprirašinėja, neplėšo. Gavęs vadovėlį įsirašo 

pavardę, vardą, klasę ir mokslo metus. Pametęs ar sugadinęs vadovėlį atsako mokyklos 

bibliotekos nuostatuose numatyta tvarka. 

6. Mokinys gali naudotis visais informaciniais leidiniais, grožine ir moksline literatūra. Internetu 

mokyklos informaciniame centre ir bibliotekoje mokinys gali naudotis tik mokymosi tikslais. 

II. Lankomumas  

7. Mokinys nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties. 

8. Praleidęs pamokas mokinys ir atėjęs kitą dieną klasės auklėtojui pateikia praleistas pamokas 

pateisinančius dokumentus: 

8.1. tėvų/globėjų prašymus pateisinti pamokas dėl mokinio ligos arba dėl labai svarbių priežasčių 

( ne daugiau kaip 2 dienas iš eilės); 

8.2. gydymo įstaigos išduotą pažymą ( nebuvus mokykloje 3 ir daugiau dienų); 

8.3. mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės išduotą pažymą; 

8.4. kitų švietimo įstaigų, organizacijų vardinius dokumentus; 

8.5. direktoriaus įsakymus dėl mokinių dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, varžybose ir 

kituose ugdymo renginiuose. 

III. Kitos bendrabūvio taisyklės 
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9. Mokinys ateina į mokyklą tvarkingai ir švariai apsirengęs. 

10. Drabužius, galvos apdangalus kabina drabužinėje, nepalieka kišenėse pinigų ar kitų vertingų 

daiktų. 

11. Mokiniui draudžiama: 

11.1. tyčiotis iš kitų, smurtauti; 

11.2. rūkyti ir vartoti alkoholinius gėrimus; 

11.3. vartoti ir platinti narkotines, psichotropines medžiagas; 

11.4. keiktis, vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus; 

11.5. neštis į mokyklą mokymuisi nereikalingus daiktus (mokykla neatsako už jų saugumą); 

11.6. pamokose naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais ir pan. ( jei mokinys nereaguoja į 

mokytojo pastabą, mokytojas paima šiuos daiktus ir grąžina juos tik tėvams/ globėjams, 

informuodamas apie netinkamą vaiko elgesį); 

11.7. gadinti mokyklos turtą, šiukšlinti; 

11.8. pamokose valgyti, kramtyti kramtomąją gumą. 

12. Sugadinęs mokyklos turtą, mokinys kartu su tėvais/globėjais atlygina mokyklai padarytą žalą. 

13. Mokinys tausoja kitų bendruomenės narių nuosavybę. Sugadinus kitam priklausantį daiktą, 

mokinio tėvai/globėjai atlygina žalą tėvų/globėjų tarpusavio susitarimu. 

14. Mokinys kultūringai elgiasi pamokų ir pertraukų metu, popamokiniuose renginiuose, 

sveikinasi su visais mokyklos bendruomenės nariais, svečiais. Pertraukų metu nebėgioja, 

netriukšmauja, nesistumdo, negadina stendų ir ekspozicijų. 

15. Mokinys kultūringai elgiasi valgykloje: mandagiai bendrauja, nusineša indus, kultūringai 

valgo, netriukšmauja ir nesistumdo, valgo tik valgyklos patalpose. 

IV. Skatinimas 

17. Mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi ir elgesį, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir 

konkursuose bei aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje: 

17.1. Mokiniams, kurie pavyzdingai laikosi elgesio taisyklių ir labai gerai ar gerai mokosi, 

direktoriaus įsakymu, pasibaigus pusmečiui, reiškiamas pagyrimas; 

17.2. Pasibaigus mokslo metams, klasės auklėtojo teikimu, pavyzdingo elgesio ir labai gerai 

besimokantys 5-8 klasių mokiniai apdovanojami mokyklos Garbės raštais; 
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17.3. Pasibaigus mokslo metams, klasės auklėtojo teikimu, gero elgesio ir gerai besimokantys 5-8 

klasių mokiniai apdovanojami mokyklos Padėkos raštais; 

17.4. Pasibaigus mokslo metams, klasės auklėtojo teikimu, pavyzdingo elgesio labai gerai ir gerai 

besimokantys 1-4 klasių mokiniai apdovanojami Šaunuolio raštais. 

18. Už gerą elgesį mokiniai skatinami šia tvarka: 

18.1. žodinis pagyrimas; 

18.2. pagyrimas į pasiekimų knygelę (įrašo klasės auklėtojas); 

18.3. padėkos raštas (klasės auklėtojo teikimu skiriamas mokyklos direktoriaus įsakymu); 

18.4. klasei, mažiausiai surinkusiai elgesio taisyklių pažeidimų lapų per pusmetį, skiriama viena 

diena, kai mokiniai kartu su klasės auklėtoju gali organizuotis ugdomąją veiklą ne mokykloje; 

19. Klasės auklėtojui siūlant, stropių, pavyzdingo ar gero elgesio ir labai gerai ar gerai 

besimokančių mokinių tėvams/globėjams pasibaigus pusmečiui direktoriaus įsakymu reiškiama 

padėka. 

V. Drausminimas 

20. Kai mokinys nesilaiko mokinio elgesio taisyklių: 

20.1. nedelsiant reiškiamas žodinis įspėjimas (žodinį įspėjimą gali pareikšti auklėtojai, mokytojai, 

techninis personalas, tėvai/globėjai, mokyklos svečiai ir t. t.); 

20.2. netinkamai per pamoką besielgiančiam mokiniui dalykų mokytojai gali imtis šių 

drausminimo priemonių: pildyti mokinio elgesio taisyklių pažeidimo lapą, telefonu pranešti jo 

tėvams/globėjams, informuoti socialinius pedagogus; 

20.3. jei mokinys nuolat tyčiojasi iš kito mokinio, organizuojamas mokytojų, socialinių pedagogų, 

administracijos atstovo, mokinių pokalbis dalyvaujant abiejų pusių tėvams/globėjams ( į mokyklą 

kviečiami skriaudėjo ir nukentėjusiojo tėvai/globėjai); 

20.4. mokinys, kuriam per mėnesį yra užpildyti trys mokinio elgesio taisyklių pažeidimų lapai, 

kviečiamas kartu su tėvais/globėjais pokalbiui į Prevencinės grupės posėdį; 

20.5. mokiniams, kurie nuolat tyčiojasi iš kitų rekomenduojama dalyvauti „Sociodramoje“; 

20.6.Mokinio, kurio elgesys nesikeičia ir jis surenka dar tris mokinio elgesio taisyklių pažeidimo 

lapus, elgesys svarstomas direkciniame pasitarime: 

20.6.1.svarstant pirmą kartą per mokslo metus direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba; 

20.6.2. svarstant antrą kartą per mokslo metus direktoriaus įsakymu reiškiamas papeikimas; 

20.6.3. ypatingais atvejais mokinio elgesys gali būti svarstomas Mokytojų tarybos posėdyje; 
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20.6.4. jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių 

saugumui, suderinus su vaiko teisių apsaugos tarnyba, Mokyklos tarybos sprendimu gali būti 

pašalintas iš mokyklos. 

21. Kai mokinys praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties: 

21.1. praleidus per pusmetį 10-15 pamokų ar pavėlavus 10 kartų ir jų nepateisinus, mokyklos 

direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, informuojant raštu tėvus/globėjus; 

21.2. praleidus per pusmetį 16-30 pamokų arba sistemingai vėluojant (pavėlavus daugiau negu 30 

kartų) ir jų nepateisinus, mokyklos direktoriaus įsakymu reiškiamas papeikimas, informuojant 

raštu tėvus/globėjus; 

21.3. praleidus per pusmetį daugiau negu 30 pamokų ir jų nepateisinus, mokyklos direktoriaus 

įsakymu reiškiamas griežtas papeikimas, raštu informuojami tėvai/globėjai ir ypatingais atvejais 

pranešama Nepilnamečių reikalų komisijai. 


