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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA 
 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
   

I. MOKINIŲ TEISĖS 

 

1.  Mokinys turi teisę: 

1.1. nemokamai mokytis, nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokymo įstaigas, 

švietimo programas, mokymosi formas;  

1.2. gauti geros kokybės švietimą; 

1.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

pagrindinį išsilavinimą; 

1.4. į minties, sąžinės, religijos žodžio laisvę; sukakus 14 metų, apsispręsti dėl dorinio 

ugdymo (tikybos arba etikos) dalyko mokymosi; 

1.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

1.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą, ugdytis 

savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

1.7. gauti informaciją apie save, savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 

informaciją, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys; 

1.8. gauti socialinę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, informacinę pagalbą 

mokykloje; 

1.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

1.10. dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose  nustatyta tvarka; 

1.11. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, 

kultūrinę, fizinę  bei  socialinę  brandą, lavintis  saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti 

visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla  neprieštarauja  Lietuvos Respublikos 

įstatymams; 

1.12. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; 

1.13. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

1.14. naudotis kitomis Švietimo, Specialiojo ugdymo, Neformaliojo švietimo bei kitų 

teisės aktų nustatytomis teisėmis. 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

2. Mokinys privalo: 

2.1. pagal privalomojo švietimo programas mokytis iki 16 metų bendrojo ugdymo 

mokykloje, įgyti pakankamai žinių  ir  patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar 

profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui; 

2.2. lankyti mokyklą, laikytis Mokinių elgesio,  mokyklos vidaus ir darbo tvarkos 

taisyklių, 4 prieš patyčias nukreiptų taisyklių;  

2.3. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

2.4. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; 



2.5. laikytis mokymo sutartyje numatytų sąlygų. 

 

III. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS 
  

  3. Nevėluoti į pamokas, o neatvykus į mokyklą (pamoką) tą pačią dieną informuoti klasės 

vadovą apie neatvykimo priežastį. 

  4. Neišeiti iš pamokų ir pertraukų metu be klasės vadovo (o jam nesant administracijos) 

leidimo už mokyklos teritorijos ribų.  

  5.  Nenaudoti fizinės ir moralinės prievartos. 

  6. Nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, 

psichotropinių medžiagų. 

  7.  Mokykloje ir viešosiose vietose netriukšmauti, nešiukšlinti. 

  8.  Laikytis higieninių reikalavimų. 

  9.  Pamokų, pertraukų, renginių ir ekskursijų metu laikytis saugaus elgesio reikalavimų. 

  10. Striukes, paltus palikti rūbinėje, jei patalpose yra higienos normas atitinkanti 

temperatūra. Išeinant iš mokyklos nepalikti savo rūbų ir asmeninių daiktų.  

  11. Rūpintis savo asmeninių daiktų apsauga, t.y. nepalikinėti jų klasėse, koridoriuose, 

sporto salėje ir kt. 

  12.  Į mokyklą nesinešti daiktų (reikmenų), gaminių ar medžiagų, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos 

ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai, bei daiktų, 

nesusijusių su ugdymo procesu. Tokie daiktai paimami ir perduodami tėvams ar globėjams. 

  13.   Nežaisti azartinių žaidimų ir žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus 

mokinius, sugadinti inventorių, patalpas.  

  14.   Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai (globėjai) 

įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka.  

  

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 
  

  15.   Nuskambėjus skambučiui,  eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu 

mokytojas neatėjo per 5 minutes, klasės seniūnas turi informuoti apie tai mokyklos administraciją. 

  16.  Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai. 

  17. Neatlikus dėl svarbių priežasčių namų darbų, pamokos pradžioje pranešti mokytojui ir 

paaiškinti priežastį. 

  18.  Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti, 

pakelti ranką. 

  19. Turėti pasiekimų knygelę, vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje 

reikalingas priemones. 

  20. Laikytis dalykų mokytojų nustatytų darbo tvarkos taisyklių jų pamokose (kūno 

kultūros, chemijos, fizikos, technologijų ir kt.). 

  21.  Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje. 

  22. Dėl netinkamo elgesio pakeitus ugdymosi vietą, laikytis mokyklos direktoriaus ar 

įgalioto asmens reikalavimų, atlikti mokytojo paskirtas užduotis. 

 

  23.  Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, netrukdyti dirbti 

kitiems. 

  24.  Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, išjungti jų garsinius signalus, ir kitais 

draudžiamais daiktais. Mokiniui nesilaikant šios taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio 

draudžiamus daiktus, kuriuos atsiimti turi į mokyklą atvykę mokinio tėvai ar globėjai. 



  25. Išeiti iš pamokos galima tik mokytojui leidus.  

 

V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  PERTRAUKŲ METU 
  

  26. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti), palaikyti tvarką, 

taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

  27. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės. 

  28. Nesėdėti ant palangių. 

  29. Atsižvelgti į budinčiųjų pastabas. 

  30. Pranešti budinčiam mokytojui ar administracijos atstovui apie smurtavimą, 

inventoriaus gadinimą ar kitokį nederamą mokinių elgesį.  

  31. Neišeiti iš mokyklos teritorijos be mokyklos administracijos arba mokytojo leidimo. 

                32. Nerūkyti, nevartoti psichotropinių medžiagų mokyklos teritorijoje. 

  

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE, BUFETE IR 

SVETAINĖJE 
  

  31.   Tvarkingai laukti eilėje. 

  32.   Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

  33.   Reaguoti į budinčių mokytojų ir  mokyklos darbuotojų pastabas. 

  34.   Valgyti tik savo įsigytą maistą. 

  35.   Karštą maistą valgyti tik valgykloje. 

 

VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  RENGINIŲ METU 
  

  36.   Renginių metu paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje. 

  37.   Diskotekų ar kitų renginių metu laikytis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintų 

reikalavimų ir renginių organizatorių nustatytos tvarkos,  vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių 

nurodymus.  

  

VIII. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI 
  

38.   Mokykloje vilkėti mokyklinę uniformą laikantis Mokyklinės uniformos dėvėjimo 

tvarkos aprašo nuostatų. 

  39.   Mokiniai  gali saikingai vartoti kosmetiką, nešioti kuklius papuošalus. 

    

IX. NUOBAUDŲ MOKINIAMS SKYRIMO IR MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 
  

 40.  Mokiniams nuobaudos skiriamos ir jie yra skatinami vadovaujantis Mokinių 

skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašu ir jo pakeitimais. 

 

 

___________________________ 

 


