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VARĖNOS R. PANOČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

I.    BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo 

įstaigos aplinką mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. 

Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas tarpusavyje taptų 

įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus. 

2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo taisyklių, moralės ir etikos 

principais grįsti savo gyvenimą. 

  

II.    MOKINIŲ TEISĖS 

 

 1. Mokinys turi teisę gauti: 

1.1. informaciją apie mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas; 

1.2. geros kokybės švietimo paslaugas;  

1.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Panočių 

pagrindinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų bendraisiais vertinimo kriterijais; 

1.4. psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę - pedagoginę, informacinę pagalbą, 

informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

1.5. socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 

2. Mokinys turi teisę dalyvauti: 

2.1. mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka; 

2.2. posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys; 

2.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, 

veikloje. 

3. Mokinys turi teisę pasirinkti: 

3.1. mokyklos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius modulius, 

pasirenkamųjų dalykų programas ir papildomojo ugdymo programas; 

3.2. sulaukęs 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą. 

4. Mokinys turi teisę: 

4.1. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos 

reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

4.3. atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose; 

4.2. į nemokamus vadovėlius; 

4.3. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.  

 

 



 

III.    MOKINIŲ PAREIGOS 

 

 5. Mokinys privalo gerbti:  

5.1. valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas; 

5.2. mokyklą, mokytojus ir kitus bendruomenės narius. 

6. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba. 

7. Savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir  moralaus elgesio normomis. 

8. Laikytis ugdymo sutarties sąlygų ir mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimų. 

9. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

10.  Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis. 

11. Vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus. 

12. Tausoti visuomeninį, privatų ir mokyklos turtą. 

13. Pranešti mokyklos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą nusikalstamą veiklą, o 

esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams. 

14. Laikytis mokinio elgesio taisyklių bei saugaus  eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.  

 

IV. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS 

 

15. Nenaudoti fizinės ir moralinės prievartos. 

16. Nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, psichotropinių medžiagų. 

17. Nevalgyti pamokų ir pertraukų metu kabinetuose ir koridoriuose 

18. Mokykloje ir viešosiose vietose netriukšmauti, nešiukšlinti. 

19. Laikytis higieninių reikalavimų. 

20. Striukes, paltus palikti rūbinėje, jei patalpose yra higienos normas atitinkanti temperatūra. Išeinant 

iš mokyklos nepalikti savo rūbų ir asmeninių daiktų. 

21.  Į mokyklą nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių  saugumui ir sveikatai, bei daiktų, 

nesusijusių su ugdymo procesu. 

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

sugadinti inventorių, patalpas.  

23.  Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai(globėjai) įstatymų ir 

mokyklos nustatyta tvarka.   

24. Draudžiama įsinešti į mokyklą garso įrašus, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai 

skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

 

V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

 

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

26. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai. 

27. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti, pakelti ranką. 

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

priemones. 

29. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje. 

30. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, negalima kramtyti kramtomosios 

gumos bei valgyti, netrukdyti dirbti kitiems. 

31. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, MP3grotuvais, ausinukais, išjungti jų garsinius signalus. 

Mokiniui nesilaikant šios taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti 

gali į mokyklą atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  



32. Mokyklos patalpose negalima būti su kepurėmis, gobtuvais. 

33. Negali pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką.  

34. Iš pamokos išeiti ypatingais atvejais, pranešus dalyko mokytojui bei klasės vadovui.   

35. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur nurodomas 

neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei 

sergama daugiau nei 3 dienas – būti gydymo įstaigos pažyma.  

36. Be mokytojo leidimo negalima imti valstybinės svarbos dokumentus: klasių, būrelių dienynus, 

asmens bylas ir kt.    

37. Privalo saugoti mokyklos inventorių.   

  

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

 38. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti 

durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

39. Nesėdėti ant palangių.  

40. Esant laisvai pamokai, mokiniams draudžiama  triukšmauti koridoriuose, sėdėti rūbinėje. 

Mokiniams draudžiama iškviesti iš pamokos mokinį.  

41. Draudžia savintis nesavo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, naudoti 

psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus. 

 

VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE 

 

42.  Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje. 

43.  Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

44.  Vykdyti budinčių mokytojų  nurodymus. 

45.  Mokiniai, kuriems vyksta pamoka, nuskambėjus skambučiui į pamoką, neaptarnaujami. 

46.  Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių. 

Mokyklos valgykloje galima tik valgyti (negalima rašyti, skaityti, žaisti ir pan.).  

 

4 MOKYKLOS TAISYKLĖS PRIEŠ PATYČIAS 

(pagal OLWEUS patyčių prevencijos programą – toliau OPPP) 

1. Mes nesityčiosime iš kitų.  

2. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojamasi.  

3. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.  

4. Jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir mokykloje, ir namuose.  

Neigiamos pasekmės už mokinio elgesio taisyklių, mokyklos vidaus taisyklių nepaisymą ir 1-os 

OPPP taisyklės nesilaikymą 

1. Žodinė mokytojo, klasės auklėtojo pastaba, papeikimas, pokalbis  

2. Pastaba raštu klasės nusižengimų lape, pasiekimų ar pažymių knygelėje.  

3. Klasės auklėtojo pokalbis su tėvais.  

4. Draudimas, apribojimas vykti į ekskursijas, rekomenduojami apribojimai namuose (TV, 

kompiuteris, kiemas, treniruotės ir panašiai).  

5. Drausmės sąsiuvinio pildymas.  



6. Tėvų, vaikų, klasės auklėtojo, mokytojo pokalbis su socialine pedagoge ir/ar psichologe  

7. Pokalbis su  direktoriaus pavaduotoja ugdymui.  

8. Svarstymas  darbo grupės posėdyje (gali būti skiriamas bandomasis laikotarpis).  

9. Svarstymas pas mokyklos direktorių, pakvietus mokinio tėvus.  

10. Svarstymas Mokytojų Tarybos posėdyje (rašomas įspėjimas, papeikimas).  

11. Mokyklos direktoriaus papeikimas.  

12. 2 kartus apsvarsčius mokinio elgesį Mokytojų Tarybos posėdyje, rekomenduojama kreiptis į 

nepilnamečių reikalų inspekciją.  

13. Siūloma kita ugdymo įstaiga.  

14. Šalinimas iš mokyklos (ypatingais atvejais).  

Teigiamas pastiprinimas už pavyzdingą elgesį ir 2-4 OPPP taisyklių laikymąsi 

1. Mokytojo, klasės auklėtojo žodinis paskatinimas, šypsena, pritarimas, pagyrimas.   

2. Mokytojo, klasės auklėtojo teigiamo pobūdžio įrašas pasiekimų ar pažymių knygelėje.  

3. Privilegijos, paskatinimai (esant galimybei – ekskursijos, išvykos) už labai gerą mokymąsi, 

pavyzdingą elgesį, gražius rezultatus mokyklos olimpiadose, konkursuose, varžybose, 

apžiūrose.  

4. Mokytojų Tarybos pagyrimas, padėka už labai gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį (klasės 

auklėtojo teikimu).  

5. Apdovanojimas mokyklos garbės raštu mokslo metų pabaigoje už gražius rezultatus miesto, 

šalies ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose, apžiūrose.  

6. Mokyklos direktoriaus padėka už gerai, sąžiningai atliktus darbus mokyklai, labai gražius, 

kilnius poelgius.  

VIII. NUOBAUDŲ MOKINIAMS SKYRIMO TVARKA 

 

47.  Mokiniai, nesilaikantys elgesio taisyklių, mokytojui, klasės vadovui, mokyklos administracijai 

reikalaujant rašo pasiaiškinimą. 

48.  Atsižvelgiant į mokinių taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, mokiniams drausminės 

nuobaudos skiriamos šia tvarka: 

48.1.1.  vieša pastaba žodžiu; 

48.1.2.  pastaba su įrašymu į pažymių knygelę (su nuobauda pasirašytinai supažindinami mokinių tėvai  

(globėjai, rūpintojai)). 

48.1.3. mokinio nusižengimai įforminami drausmės pažyma, kuri  perduodama socialinei pedagogei. 

Pasikartojus nusižengimams mokinio elgesys svarstomas prevencinio darbo grupėje. Apie paskirtas 

nuobaudas informuojamas direktorius. Direktorius sprendžia apie būtinumą kreiptis į specialiąsias 

institucijas (vaikų teisių apsaugos tarnybą, policiją).  

49. Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius 

nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą 

ir(ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos 

priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių 

saugumui. 

50. Kreipimasis į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl poveikio priemonių taikymo pagal 

„Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“.  

 

 

 

  



IX. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

51. Mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi, lanko olimpiadose ir konkursuose bei aktyvų 

dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje. 

52. Klasės vadovo paskatinimai: 

52.1. viešas pagyrimas klasėje; 

52.2. pagyrimas ir/ar padėka tėvams su įrašymu į pažymių  knygelę. 

53. Kolegialus klasės tėvų komiteto ir klasės vadovo  paskatinimas - apdovanojimas. 

54. Klasės vadovo, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų teikimu arba savo iniciatyva direktorius: 

54.1. įsakymu pareiškiama padėka; 

54.2. apdovanoja mokyklos Padėkos raštu; 

54.3. apdovanoja asmenine dovana, visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas arba priima 

sprendimą dėl kitokio skatinimo būdo. 

55. Mokyklos tėvų komiteto paskatinimas -apdovanojimas. 

56. Labai gerai besimokančiųjų mokinių pavardės skelbiamos mokyklos garbės lentoje. 

 

 

___________________________ 


