
Mokinių elgesio taisyklės mokykloje 

 

I. Bendroji dalis: 

 Mokiniai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų, vidaus darbo tvarkos ir 

moksleivio elgesio taisyklių; nuolat lanko mokyklą; 

 vykdo mokyklos direktoriaus, mokyklos tarybos, mokytojų tarybos ir mokinių tarybos nutarimus;  

 gerbia valstybinę, gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;  

 mandagiai bendrauja ir gerbia kitų žmonių nuomonę ir įsitikinimus;  

 kiekvienoje situacijoje elgiasi garbingai, rūpinasi mokyklos garbe, tradicijomis, mokyklos 

bendruomenės gerove; 

 nepripažįsta kitų žmonių priespaudos ir įžeidžiančių veiksmų, supranta kitus žmones ir jiems padeda;  

 stropiai mokosi, gerbia mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius (suaugusiuosius ir vaikus), 

nepažeidžia jų teisių ir teisėtų interesų;  

 reiškia savo nuomonę ir abejones dėl ugdymo turinio;  

 kreipiasi į auklėtojus, mokytojus, mokyklos direktorių su savo problemomis ir abejonėmis;  

 siekia žinių ir įgūdžių pasinaudodami mokyklos teikiamomis galimybėmis;  

 dalyvauja visuomeninėje, socialinėje, pilietinėje ir nepamokinėje veikloje; renginiuose laikosi 

mokytojų nustatytos tvarkos, vykdo budinčio mokytojo reikalavimus;  

 pagal savo galimybes ir sugebėjimus dalyvauja mokyklos testuose, pasiekimų patikrinimuose bei 

sąžiningai juos atlieka; atstovauja mokyklą konkursuose, olimpiadose, peržiūrose, varžybose. 

 

II. Mokinio išvaizda: 

 Mokiniai yra tvarkingi ir švarūs;  

 mokykloje dėvi uniformą ir atrodo tvarkingai, kabina drabužius rūbinėje, nevaikščioja mokykloje su 

striuke ir galvos apdangalu. 

 

III. Tvarka pamokos metu: 

 Mokiniai į pamokas ateina laiku; 

 yra pasiruošę pamokoms; 

 neatlikę namų darbų mokiniai, apie tai pamokos pradžioje pasako mokytojui ir nurodo priežastį; 

 per pamoką dirba tyliai, palaiko tvarką, netrukdo mokytojui ir kitiems mokiniams; 

 valgyti, gerti ir kramtyti gumą leidžiama tik pertraukų metu; 

 išjungia mobilųjį telefoną (išimtiniais atvejais mokytojas gali nepaisyti šios taisyklės); neleidžia garso 

įrašų, neįjungia muzikos; 



 elgiasi kultūringai pamokose su mokytojais, draugais ir kolegomis; leidžia kitiems mokiniams ramiai 

dirbti, išssisakyti, nekomentuoja kitų žmonių kalbos, vaikščioja po klasę tik mokytojui leidus, 

diskutuoja su mokytoju tik pamokos tema; 

 išeina iš pamokos tik leidus mokytojui; 

 praleisti pamokas galima tik pateisinamos priežasties atveju; 

 atsako už mokiniui išduotų vadovėlių tvarką, priežiūrą ir apsaugą; 

 yra vertinami už savo sugebėjimus;  

 yra iš anksto įspėjami apie žinių patikrinimo laiką bei apimtį. 

 

IV. Pertraukų metu: 

 Mokiniai kalba mandagiai, nekeliant balso, valdo savo emocijas; yra mandagūs su suaugusiaisiais, 

bendraamžiais, mokyklos darbuotojais; 

 netoleruoja ir ignoruoja agresyvų elgesį; smurtas, piktnaudžiavimas ir žeminimas yra draudžiamas; 

 vienas kitam simpatizuojantys mokiniai, negali rodyti savo artimų jausmų demonstratyviai. 

 

V. Bendrosios taisyklės dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei 

kitų teisės pažeidimų: 

 Mokiniai rūpinasi savo bei savo draugų sveikata ir saugumu, nevartoja tabako, alkoholinių gėrimų ir 

kitų kvaišalų; nesiūlo to kitiems; 

 į mokyklą negali atsinešti aštrių, degių, sveikatai pavojingų daiktų (dujų balionėlių, peilių ir kt.), 

cigarečių, alkoholinių gėrimų bei saulėgrąžų. 

 

VI. Atsakomybė: 

 Mokiniai atlygina savo pačių padarytą žalą; 

 rūpinasi mokyklos nuosavybe, užkerta  kelią jos niekinimui, palaiko joje švarą ir tvarką; nešiukšlina ir 

negadina sienų, stalų ir kėdžių, nesispjaudo, negadina viešosios nuosavybės;  

 piktybiškai sugadinus mokyklai priklausančią nuosavybę, mokinio tėvai/globėjai atlygina žalą pagal 

rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu Kodeksu; 

 praleidinėjančius pamokas, pažeidinėjančius vidaus tvarkos taisykles, nepatenkinamai besimokančius 

mokinius svarsto mokyklos Vaikų gerovės komisija; 

 rūkantys mokykloje ar mokyklos teritorijoje mokiniai, vadovaujantis savivaldybės nutarimu, 

galiojančiais įstatymais, baudžiami piniginėmis baudomis; 

 mokinio, kuris grubiai pažeidė arba nuolat pažeidinėja mokinio elgesio taisykles, elgesys arba 

būtinybė  pašalinti jį  iš mokyklos, svarstoma  Mokytojų tarybos posėdyje. 


