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VILKAVIŠKIO SALOMĖJOS NĖRIES PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ 

ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokykla ugdo mokinių vertybines nuostatas, 

leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat 

kintančiame pasaulyje. 

2. Vilkaviškio Salomėjos Nėries pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau 

vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką mokykloje bei apibrėžia 

bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

3. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

4. Mokinys turi teisę: 

4.1. Mokinių teisės: 

4.1.1.  nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas; 

4.1.2.  mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, pasirinkti programas papildančius bei 

saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius ir ilgalaikes konsultacijas;  

4.1.3.  gauti geros kokybės ugdymą ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį 

išsilavinimą; 

4.1.4.  dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

4.1.5.  gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą,  

4.1.6.  turėti minties, sąžinės, religijos žodžio laisvę; 

4.1.7.  nuspręsti dėl dorinio ugdymo (tikybos/etikos) pasirinkimo, sulaukus 14 metų; 

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

4.1.9.  turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje, psichologiškai, 

dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

4.1.10.  savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios klasės ir pagrindinio ugdymo 

patikrinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

4.1.11.  gauti informaciją apie save, savo pasiekimų vertinimą, dalyvauti, kai svarstomas elgesys; 

4.1.12.  gauti socialinę,  psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą; 

4.1.13.  dalyvauti Mokyklos savivaldoje; 

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

fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos neformalaus ugdymo(si) veikloje, 

dalyvauti visuomenės gyvenime, susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

įstatymams; 

4.1.15.  turėti poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį  amžių ir sveikatą; 

4.1.16.  įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.  
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5. Mokinio pareigos: 

5.1. kasdien vilkėti mokyklinę uniformą (išskyrus kiekvieno mėnesio paskutinę dieną nevilkėti 

(Mokyklos tarybos nutarimu)); 

5.2. pertraukų metu elgtis kultūringai, klasėse ir koridoriuose nelakstyti ir nešūkauti, vykdyti 

budėtojų nurodymus; 

5.3. valgykloje elgtis drausmingai, nusinešti savo indus, reaguoti į budėtojų pastabas; 

5.4. visur ir visada būti mandagiems, sveikintis su visais Mokyklos teritorijoje sutiktais 

žmonėmis; 

5.5. pamokų ar kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos ar renginio rimties, 

reaguoti į mokytojo pastabas; 

5.6. nevartoti keiksmažodžių, nerūkyti Mokykloje ir aplink ją esančioje teritorijoje, nevartoti 

alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų, nesinešti į Mokyklą pavojingų arba su mokymosi 

procesu nesusijusių daiktų; 

5.7. netrukdyti pamokų metu mokytojui ir kitiems mokiniams;  

5.8. gerbti kito žmogaus fizinį privatumą, vengti elgesio, kuris kitus verstų jaustis nemaloniai; 

5.9. rūbus (paltus, striukes) kabintis rūbinėje, kišenėse nepalikti vertingų daiktų – už jų 

saugumą mokykla neatsako; 

5.10. pasibaigus pamokoms ir neformaliajam ugdymui neužsibūti Mokykloje, saugiai grįžti 

namo. 

5.11. reaguoti į smurto ir patyčių atvejus mokykloje pagal mokykloje patvirtintą Smurto ir 

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo mokykloje tvarką; 

5.12. svetimus žmones į Mokyklą kviesti tik suderinus su administracija. Įspėti pedagogus apie 

Mokykloje ar jos teritorijoje pastebėtus įtartinus žmones; 

5.13. rastus pamestus daiktus perduoti mokyklos budėtojui / socialiniam pedagogui; 

5.14. neatėjus į Mokyklą dėl ligos ar kitų priežasčių, sužinoti ir atlikti namų darbus. 

 

6. Mokiniui draudžiama: 
6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų mokyklos bendruomenės 

narių, organizuoti patyčias prieš kitus bendruomenės narius ar pan.; 

6.2. mokykloje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką, 

alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų; 

6.3. mokykloje, jo teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos 

gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų; 

6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis; 

6.5. be administracijos leidimo vestis į mokyklą pašalinius asmenis; 

6.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo; 

6.7. be administracijos ar mokytojo raštu ar elektroniniu būdu suteikto leidimo naudotis 

mokyklos kabinetais; 

6.8. rašant atsiskaitomuosius darbus: nusirašinėti, sukčiauti  ar kitaip  naudotis bendramokslių 

pagalba. 

6.9  gadinti mokyklos turtą. 

 

III SKYRIUS  

MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

 

7. Mokiniai skatinami: žodžiu (pagyrimas), raštu (padėkos raštas, įrašas elektroniniame 

dienyne, mokyklos tinklalapyje), galimybe dalyvauti išvykoje ar įteikiant atminimo dovaną ar premiją. 

7.1. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, puikius akademinius pasiekimus, įvairius 

išskirtinius nuopelnus ar kita: 

7.1.1. klasių vadovų, mokytojų pagyrimais žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną; 

7.1.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka (padėkos raštas); 
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7.1.3. mokiniams ar mokinių grupei gali būti skiriama premija, įteikiama atminimo dovana ar 

organizuojama išvyka. 

8. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo ir/ar 

prevencinio poveikio priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (papeikimas, griežtas papeikimas). 

Už itin sunkius nusižengimus gali būti skiriamas įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje ugdymo 

įstaigoje. 

8.1. Mokiniui nesilaikant mokyklos mokinio elgesio taisyklių klasės vadovas, mokytojai, 

pagalbos mokiniui specialistai, administracija ir kiti mokyklos darbuotojai gali imtis šių drausminimo 

priemonių: įspėti mokinį žodžiu, prašyti parašyti pasiaiškinimą, parašyti tarnybinį pranešimą, 

informuoti jo tėvus (globėjus), nukreipti lankytis pas socialinį pedagogą ir siūlyti jį svarstyti Vaiko 

gerovės  komisijai. 

8.2. Mokinys praleidęs be pateisinamos priežasties 10 ar daugiau pamokų per 3 mėn., nuolat 

vėluojantis į pamokas, nesilaikantys šių Taisyklių ir mokyklos Darbo tvarkos taisyklių, kviečiamas į 

Vaiko gerovės komisijos posėdį. 

8.3. Už pasikartojančius, nuolatinius Taisyklių pažeidimus Vaiko gerovės komisijos priimtu 

nutarimu ir/ar Mokytojų tarybos sprendimu mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas 

papeikimas arba griežtas papeikimas. Su direktoriaus įsakymu dėl nuobaudos skyrimo, raštu 

informuojami tėvai (globėjai), atitinkamos institucijos; 

8.4. Vaiko gerovės komisijos priimtu nutarimu ir/ar Mokytojų tarybos sprendimu kreipiamasi į 

Savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo; 

8.5. Mokinys, turintis 16 metų, už nuolatinius ir piktybinius vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, 

pritarus mokyklos tarybai ir gavus raštišką Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimą, šalinamas iš 

mokyklos; 

8.6. Už tyčinį turto sugadinimą mokinio tėvai (globėjai) privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, 

vadovaujantis Civiliniu Kodeksu; 

8.7. Už itin sunkius nusižengimus mokykloje ar išvykose (kito asmens sveikatos sutrikdymą, 

psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą, patyčių ir/ar panašios veiklos organizavimą) iš karto 

informuojami mokinio tėvai (globėjai) ir policija. 

8.8. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius 

veiksmus Vaiko gerovės komisijos priimtu nutarimu ir/ar Mokytojų tarybos siūlymu, Mokyklos 

tarybos sprendimu mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, gali būti įpareigotas tęsti mokymąsi kitoje 

mokykloje ir/ar ir gavus raštišką Vaiko teisių apsaugos skyriaus sutikimą, šalinamas iš mokyklos.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Priimtą į mokyklą mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas 

mokslo metų pradžioje (pagal poreikį ir mokslo metų eigoje). 

10. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio, 

tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose. 

11. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje „Saugaus 

elgesio ir kiti instruktažai“. 

12. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad 

mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 

 

___________________________________________ 


