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KALVARIJOS SAV. NEMUNAIČIŲ PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės
reglamentuoja mokinių elgesį mokykloje pamokų ir pertraukų metu, mokinių atsakomybę, pažeidus
taisykles bei mokinių skatinimo formas.
2. Mokinių elgesio taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu, Alkoholio kontrolės įstatymu, Tabako kontrolės įstatymu, Narkotinių
ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2012 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. V-1268 ,,Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio
priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, Smurto prevencijos įgyvendinimo
mokyklose rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
2017 m. kovo 2 d. įsakymu nr. V-190 ,,dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose
rekomendacijų patvirtinimo“, Kalvarijos sav. Nemunaičių pagrindinės mokyklos darbo tvarkos
taisyklėmis.
II. MOKINIŲ TEISĖS
3. Kiekvienas mokinys turi teisę:
3.1. mokytis sveikoje, saugioje, užkertančioje kelią smurto, prievartos apraiškoms ir
žalingiems įpročiams aplinkoje;
3.2. gauti informaciją apie mokykloje vykdomas programas, ugdymo planus,
vykdomus projektus, mokymo formas, mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą;
3.3. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius
standartus atitinkantį išsilavinimą;
3.4. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos)
programą;
3.5. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą;
3.6. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
3.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;
3.8. dalyvauti mokyklos savivaldoje;

3.9. dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose;
3.10. mokykloje padėti kurti atmosferą, kurioje visi galėtų darniai mokytis, dirbti;
3.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIŲ PAREIGOS
4. Kiekvienas mokinys privalo:
4.1. į mokyklą ateiti apsirengęs tvarkingais, švariais, etikos normas atitinkančiais
drabužiais;
4.2. paltus, kepures, striukes prieš pamokas palikti rūbinėje;
4.3. į mokyklą ateiti paruošęs pamokas, atsinešti visas mokymo priemones, sportinę
aprangą;
4.4. sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose;
4.5. ateiti į pamokas laiku;
4.6. per pamokas atidžiai klausytis mokytojo, aiškiai atsakinėti į pateiktus klausimus,
vykdyti mokytojo nurodytas užduotis;
4.7. nebuvimas klasėje neatleidžia mokinio nuo pareigos atsakinėti kitoje pamokoje;
4.8. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius,
neskriausti mažesniųjų;
4.9. kultūringai ir drausmingai elgtis pamokų ir pertraukų metu: netriukšmauti,
nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesityčioti iš kitų;
4.10. per pamoką išeiti iš klasės galima tik mokytojui leidus;
4.11. kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinama medicinos įstaigos arba tėvų
pažyma, kur nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali
rašyti tėvai, jei sergama ilgiau nei 3 dienas – turi būti gydymo įstaigos pažyma;
4.12. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;
4.13. rastus daiktus perduoti mokyklos administracijai;
5. Mokykloje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama:
5.1. savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei;
5.2. naudoti fizinę ( mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis,
pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan. ) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius;
5.3. rūkyti, platinti ir vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas;
5.4. žaisti azartinius žaidimus;
5.5. platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masinės informacijos
priemones, socialinius tinklapius internete;
5.6. klastoti dokumentus, keisti įrašus;
5.7. į mokyklą neštis pavojų keliančius bei nereikalingus darbui pamokoje daiktus
(pirotechnikos priemones, el. cigaretes, lazerius ir kt.). Pavojų keliantys daiktai paimami ir
perduodami tėvams;
5.8. pamokos metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais,
ausinukais. Mobiliųjų telefonų garsiniai signalai turi būti išjungti;
5.9. gadinti mokyklos inventorių.

IV. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
6. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių,
prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas, suniokotas ar pamesta knygas) atsako jis pats ir
mokinio tėvai.
7. Sugadintą turtą privalo suremontuoti arba atlyginti žalą pagal tuo metu esančius
įkainius.
8. Už įvykdytą nusižengimą mokinys rašo pasiaiškinimą direktoriaus vardu.
9. Mokiniams, nesilaikantiems mokinio taisyklių, taikomos šios drausminės
nuobaudos:
9.1. klasės auklėtojo, mokytojo pastaba žodžiu;
9.2. pastabos įrašymas į elektroninį dienyną;
9.3. tėvų iškvietimas į mokyklą;
9.4. už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys svarstomas
mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
9.5. vaiko minimalios arba vidutinės priežiūros priemonių skyrimas;
9.6. mokinio nusižengimai įforminami drausmės pažyma. Pažymas rašo dalykų
mokytojai ir perduoda socialinei pedagogei. Jei po pokalbio su socialine pedagoge mokinio elgesys
nepasikeičia, informacija perduodama mokyklos Vaiko gerovės komisijai.
10. Drausminių nuobaudų apskaitą veda socialinė pedagogė, o tėvus informuoja klasių
auklėtojai.
V. MOKINIŲ SKATINIMAS
11. Mokiniams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės:
11.1. žodinis pagyrimas, įrašas elektroniniame dienyne;
11.2. padėka (raštu).
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
32. Su elgesio taisyklėmis mokinius supažindina klasių auklėtojai pasirašytinai.
___________________________________

