
               Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos 

    Darbo  tvarkos taisyklių priedas 

 

 

SALOČIŲ ANTANO POŠKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

             1. Saločių Antano Poškos pagrindinės mokyklos (toliau - Mokykla) mokinių elgesio taisyklės 

įpareigoja mokinius laikytis Mokyklos nustatytos būtinos tvarkos.  

2. Mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

3. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su 

nuoroda į Mokyklos internetinę svetainę, tėvų susirinkimų metu. 

4. Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje, stenduose. 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 
  

5. Mokiniai privalo: 

5.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis Mokyklos taisyklių, demokratinių 

gyvenimo normų, tausoti Mokyklos ir visuomenės turtą. Vykdyti Mokyklos tarybos nutarimus, 

administracijos, teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus; 

5.2. sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą:  pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir 

įgyti išsilavinimą; sąžiningai ir laiku atlikti  užduotis; būti atidiems ir aktyviems per pamokas; 

maksimaliai išnaudoti Mokyklos teikiamas ugdymosi galimybes; 

5.3. aktyviai dalyvauti Mokyklos veikloje ir jai garbingai atstovauti; dalyvauti Mokyklos 

organizuojamoje neformaliojo ugdymo, projektinėje, socialinėje veikloje; 

5.4. į mokyklą ateiti paruošus visus tos dienos namų darbus, apsirūpinti reikalingomis 

individualiomis mokymosi priemonėmis; 

5.5. gerbti valstybinę lietuvių kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas; 

5.6. būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių 

įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomenėje, kultūrinėje ar sportinėje 

veikloje; 

5.7. laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, Mokyklos 

darbuotojus, klasės draugus, kitus mokinius;  

5.8. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo Mokyklai; 

5.9. pertraukų ir laisvo laiko tarpo tarp pamokų metu būti Mokykloje ir užsiimti prasminga 

veikla; 

5.10. laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose Mokyklos  

patalpose ir jos teritorijoje. Mokytojui prašant, pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos 

(renginio) palikti tvarkingą klasę, salę; 

5.11. pertraukų metu vykdyti budinčių mokytojų reikalavimus, nesėdėti ant palangių, 

grindų; 

5.12. kasdien Mokykloje (ar jai atstovaujant) dėvėti tvarkingus rūbus. Kūno kultūros 

pamokose – sportinę aprangą; 

5.13. laikytis asmens higienos normų, viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir kt.) 

nusirengti ir laikyti rūbinėje;  

5.14. valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų 

valgio, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų; 



5.15. jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo: 

sąžiningai atlikti kito mokytojo ar jį pavaduojančio asmens skirtas užduotis, laikytis drausmės ir 

tvarkos taisyklių, be leidimo neišeiti iš klasės; 

5.16. laikytis elgesio taisyklių kabinetuose, valgykloje, sporto ir aktų salėse, bibliotekoje, 

skaitykloje; 

5.17. nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, susirgus, tą 

pačią dieną informuoti klasės auklėtoją; 

             5.18. neatvykus į mokyklą 1–3 dienas, klasės auklėtojui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, 

nedalyvavus ilgiau nei 3 dienas – gydytojo pažymą; 

              5.19. tausoti ir saugoti privatų bei Mokyklos turtą: baldus,  knygas, vadovėlius, kitas 

mokymosi priemones,  atsakyti už sugadintą inventorių, atlyginti padarytą žalą; 

              5.20. nesivesti į Mokyklą pašalinių asmenų; 

              5.21. pasikeitus gyvenamajai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant 

informuoti klasės auklėtoją; 

              5.22. pabaigus Mokyklą ar nutraukus mokymo sutartį su ja, atsiskaityti su Mokyklos 

biblioteka ir  mokytojais, išdavusiais vadovėlius.  

 

II. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

           6. Mokykloje  ir jos teritorijoje draudžiama: 

            6.1. vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyviais medžiagas 

bei atsinešti jas į Mokyklą,  jas demonstruoti, jomis prekiauti ar dalintis; 

           6.2. vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus; 

           6.3. atsinešti peilius, dujinius balionėlius, pirotechnikos gaminius bei juos naudoti; 

           6.4. mėtyti popierius ar kitaip šiukšlinti Mokyklos patalpose bei jos teritorijoje; 

           6.5. laužyti ir niokoti medžius, krūmus, draskyti jų šakas, lapus, mindžioti gėlynus, skinti 

bei rauti gėles, ardyti veją; 

           6.6. žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose, koridoriuose, klasėse, 

kabinetuose; 

           6.7. rašinėti, braižyti ar kitaip terlioti įrenginius, pastatų sienas bei apdailą, jas daužyti ir  

spardyti,  mėtyti sniegą į Mokyklos  pastatus; 

            6.8. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, bei kitais, pamokoje nereikalingais 

daiktais; 

            6.9.filmuoti ir fotografuoti Mokyklos bendruomenės narius; viešinti jo atvaizdą bei 

informaciją apie jį be asmens sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius 

internete; 

           6.10. naudoti moralinį spaudimą bei fizinę jėgą prieš kitą bendruomenės narį; 

           6.11. reikalauti užmokesčio iš bendramokslių už tikras ar tariamas paslaugas, Mokykloje 

bei jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus; 

           6.12. pamokų metu triukšmauti ar kitaip trukdyti dirbti mokytojui bei bendraklasiams; 

           6.13. išeiti savavališkai iš pamokų be mokytojo, klasės auklėtojo leidimo; 

           6.14. pasisavinti ar gadinti Mokyklos ar jos bendruomenės nario turtą, kilnoti bei imti 

daiktus nuo mokytojo stalo; 

           6.15. bėgioti, stumdytis ir sėdėti ant palangių; 

           6.16. žeminti žmogaus orumą, diskriminuoti ar kurstyti diskriminaciją prieš žmonių grupę 

ar jai priklausantį asmenį dėl lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, 

kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų; 

           6.17. klastoti Mokyklos dokumentus, keisti jų įrašus; 

           6.18. trikdyti viešąją  rimtį – šaukti, trypti,  švilpti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos. 

         



III. MOKINIŲ TEISĖS 

 

           7. Mokiniai turi teisę: 

              7.1.  naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų 

Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.  

              7.2. į mokslą bei ugdymą, kuris plėtotų ir gilintų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, 

pažiūras, gebėjimus, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis; 

              7.3. į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei 

gabumus; 

         7.4. į saviraiškos laisvę, netrukdant ir nekenkiant kitiems; 

          7.5. naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu 

inventoriumi, informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams ir laikantis nustatytų naudojimosi 

instrukcijų; 

7.6. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomam  savarankiškai ar namuose; 

7.7. dalyvauti  Mokyklos mokinių savivaldoje, teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir 

popamokinės veiklos tobulinimo; 

               7.8. gauti pirmąją medicinos, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę 

pagalbą; 

7.9. puoselėti gimtąją lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. 

      

IV. MOKINIŲ  SKATINIMAS  IR  DRAUSMINIMAS 

 

8.  Už aktyvų dalyvavimą klasės, Mokyklos veikloje, už labai gerą ir gerą mokymąsi, 

lankomumą  ir pavyzdingą elgesį, pasiekimus rajono, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, 

konkursuose, varžybose mokiniai gali būti skatinami mokytojo, klasės auklėtojo, Mokyklos 

direktoriaus:  

8.1. žodiniu viešu pagyrimu prieš klasės ar Mokyklos bendruomenę;  

8.2. padėka elektroniniame dienyne,  internetinėje  Mokyklos svetainėje, stende; 

8.3. padėkos  raštu;  

8.4. asmenine dovana. 

9. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam Mokymosi sutarties, 

vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam jos, individualiai (priklausomai nuo 

situacijos) gali būti taikomos drausminimo priemonės: 

             9.1. apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė šias mokinio elgesio taisykles, nereagavo į 

mokytojo pastabas) pamokos ar pertraukos metu, mokytojas tarnybiniu pranešimu informuoja 

socialinę pedagogę; 

              9.2. jei sugadino, nuniokojo Mokyklos turtą, jį sutvarko, suremontuoja ar pakeičia nauju; to 

negalint padaryti, sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais Mokyklos buhalterijoje; 

             9.3. gavus tris tarnybinius pranešimus apie netinkamą mokinio elgesį, į Mokyklą kviečiami 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

             9.4. situacijai negerėjant  (per mėnesį įvykdo naują pažeidimą) ir mokinio elgesiui 

nesikeičiant, mokinys kviečiamas į Mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdį; 

             9.5. jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, informuojamas rajono Vaiko teisių apsaugos 

skyrius ir/ar Vaiko gerovės komisija; 

             9.6. pažeidus Mokyklos mokinių elgesio taisyklių ar kitų Mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų nuostatas, mokiniui direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos 

nuobaudos: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, nukreipimas svarstyti Mokyklos vaiko 

gerovės komisijoje, laikinas pašalinimas iš Mokyklos (3-5 d.d.); 

             9.7. nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, mokinio 

elgesį iki pažeidimo padarymo ir po jo; už kiekvieną pažeidimą skiriama tik viena nuobauda; 



             9.8. prieš skiriant nuobaudą,  pareikalaujama raštu pasiaiškinti, dėl pažeidimo informuojami 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant reikalui, pranešama teisėsaugos institucijoms; 

             9.9. mokinys, kurio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę Mokyklos bendruomenės 

saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos tarnyba, gali būti pašalintas iš Mokyklos. Mokyklos 

direktorius kartu su Mokyklos steigėju, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), 

mokinį perkelia į kitą mokyklą. 

 


