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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1.  Mokinių teises ir pareigas reglamentuoja LR Konstitucija, Švietimo įstatymas, 

Vaiko teisių konvencija, mokyklos nuostatai ir jų pagrindu parengtos šios taisyklės. 

2.  Mokiniai turi: 

2.1. Laikytis LR įstatymų, mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos taisyklių, mokinių 

elgesio taisyklių. 

2.2. Gerbti ir globoti tėvus bei šeimos narius 

2.3. Kritiškai vertinti savo poelgius, geranoriškai reaguoti į kritiką, skirti dėmesį 

saviugdai. 

2.4. Nuolat ugdyti savo gebėjimus, savanoriškai gilinant žinias ir plečiant savo akiratį. 

2.5. Ruoštis savo pasirinktai profesijai. 

2.6. Racionaliai planuoti ir naudoti savo laiką, mokytis teisingai organizuoti darbą. 

2.7. Gerbti kitų laiką, būti punktualiems. 

2.8. Kultūringai elgtis ir tvarkingai rengtis mokykloje ir kitose viešose vietose. 

2.9. Elgtis tik dorai, nesitaikstyti su blogio apraiškomis gyvenime. 

2.10. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, tėvais, vyresniaisiais. 

2.11. Saugoti mokyklos turtą, jo negadinti. 

2.12. Išklausyti ir gerbti draugo nuomonę diskusijų metu. 

2.13. Tvarkingai ir tinkamai atlikus namų užduotis, laiku ateiti į mokyklą. 

2.14. Suskambėjus skambučiui, būti prie mokomosios patalpos ir ramiai laukti 

mokytojo 15 min. Nesulaukus mokytojo, seniūnas kreipiasi į skyriaus vedėją. 

2.15. Pamokų metu laikytis rimties ir drausmės. Pamokoje kalbama atsakinėjant, 

klausiama tik leidus mokytojui, prieš tai pakėlus ranką. 

2.16. Grupės vadovo, mokytojų, mokyklos administracijos užduotis, susijusias su 

ugdymo procesu, atlikti nedelsiant ir stropiai. 

2.17. Mokytojui pranešus, kad pasibaigė pamoka, ramiai išeiti iš kabineto. 

2.18. Pertraukų metu netriukšmauti, klausyti mokytojų ir budinčiųjų nurodymų. 

2.19. Rūkyti mokiniams galima tik nurodytose vietose. 

2.20. Į mokymo patalpose vykstančius užsiėmimus moksleiviai ir studentai privalo 

atvykti be paltų, striukių, lietpalčių. 

2.21. Gerbiant mokyklą, viduje visi privalo nusiimti kepures. 

3.  Mokiniui draudžiama: 

3.1. Rūkyti (ir elektronines cigaretes), vartoti alkoholinius gėrimus, įskaitant alų, 

narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas, o taip pat jas platinti mokyklos patalpose, teritorijoje 

ir jos prieigose. 

3.2. Atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, 

sprogstamąsias medžiagas;  

3.3.  Per pamokas, pamokų ruošą naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, 

ausinukais; 

3.4. Pamokų, pamokų ruošos metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti;  

3.5. Mokyklos patalpose ir teritorijoje lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus, 

vestis pašalinius asmenis. 

3.6. Tyčiotis iš kitų: naudoti fizinį, psichologinį smurtą, muštis, vartoti necenzūrinius 

žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų; 



3.7. Praleidinėti pamokas be priežasties. 

4. Mokinių elgesio vertinimas: 

4.1. Mokinių elgesį stebi ir vertina grupės vadovas ir apie tai nuolat informuoja tėvus 

ir mokyklos vadovybę. 

5.  Mokinių atsakomybė. 

5.1. Mokinių, pažeidusių šias taisykles, elgesys gali būti svarstomas grupėje, 

mokyklos Vaiko gerovės komisijoje. 

5.2. Mokiniui pažeidusiam mokinių elgesio taisykles, direktoriaus įsakymu gali būti 

pareikštas įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, nutraukiamas stipendijos mokėjimas, 

pašalintas iš mokyklos. Direktoriaus įsakymas skelbiamas mokyklos skelbimų lentoje. 

5.3. Mokinio, nepaisančio direktoriaus įsakymu skiriamų nuobaudų ir toliau 

piktybiškai nesilaikančiam šių taisyklių, ar padariusio sunkų nusikaltimą, jo elgesys gali būti 

svarstomas pedagogų taryboje, kurioje gali būti sprendžiamas klausimas dėl mokinio šalinimo iš 

mokyklos.  

_____________________________________ 


