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1. MOKINIŲ PAREIGOS 

1.1. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidžiam ir 

aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis.   

1.2. Punktualiai lankyti visas pamokas, pasirinktus modulius ir papildomojo ugdymo 

užsiėmimus. 

1.3. Neatvykus į mokyklą, pateisinamąjį dokumentą pateikti per vieną dieną. 

1.4. Į mokyklą atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones ir pasiekimų įvertinimo 

dokumentą. 

1.5. Neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai informuoti mokytoją prieš pamoką. 

1.6. Rašyti visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus. 

1.7. Pamokų bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos / renginio rimties, 

reaguoti į mokytojo pastabas. 

1.8. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą; susirgus ar susižeidus, kreiptis į mokyklos 

slaugytoją ar mokytoją. 

1.9. Ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengus. Drabužius, įskaitant galvos apdangalus, 

kabinti drabužinėje; nepalikti kišenėse pinigų ar kitų vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant 

kreiptis į klasės auklėtoją (už kišenėse paliktus daiktus, mobiliuosius telefonus atsako pats 

mokinys). 

1.10. Drabužinėje laikytis drausmės ir gerbti drabužininkės darbą. 

1.11. Laikytis švaros bei tvarkos visoje mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, 

salėse, bibliotekoje, kieme, ir užtikrinti mokyklos turto išsaugojimą. 

1.12. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

1.13. Laikytis bibliotekoje nustatytos tvarkos ir nustatytų taisyklių. 

1.14. Mokykloje, jos teritorijoje bei teritorijos prieigose nerūkyti, nevartoti svaiginamųjų 

gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių. 

1.15. Pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės 

nariais. 
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1.16. Nenaudoti fizinės (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinės (pravardžiuoti, 

grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartos, nereketuoti, nevartoti necenzūrinių žodžių, nežaisti azartinių 

žaidimų ir reaguoti į budėtojų pastabas. 

1.17. Informuoti auklėtoją, soc. pedagogę apie rengiamus ir / ar vykdomus nusikaltimus ir kitą 

draudžiamą veiklą. 

1.18. Pamokų metu nevalgyti, nekramtyti gumos. 

1.19. Pamokoje nesinaudoti mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti išjungti), grotuvais ir 

kitais daiktais, kurie pamokoje yra nereikalingi, trukdo susikaupti. 

1.20. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai. 

2. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

2.1. Pamokoje 

2.1.1. Atėjus į kabinetą, pasisveikinti su mokytoju ir bendramoksliais. 

2.1.2. Stropiai mokytis, būti atidžiam ir aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti 

savarankiškas ir kontrolines užduotis. 

2.1.3. Punktualiai atvykti į visas pamokas, pasirinktus modulius ir papildomojo ugdymo 

užsiėmimus. 

2.1.4. Į mokyklą atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones ir pasiekimų įvertinimo 

dokumentą. Už pradingusius daiktus mokykla neatsako. 

2.1.5. Neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai, informuoti mokytoją prieš pamoką. 

2.1.6. Rašyti visus mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus.  

2.1.7. Elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos / renginio rimties, reaguoti į mokytojo 

pastabas. 

2.1.8. Neatvykus į mokyklą, pateisinamąjį dokumentą pateikti  1-ą dieną atėjus į mokyklą. 

2.2. Per pertrauką 

2.2.1. Nestovėti siaurose koridoriaus vietose, kad nesusidarytų spūstis. 

2.2.2. Nebėgioti, su draugais bendrauti ramiu tonu, nešūkauti ir nekelti balso. 

2.2.3. Mokytojui leidus, galima būti kabinete, bet būtina elgtis kultūringai, saugoti 

mokyklos inventorių (nedaužyti stiklų, negadinti stendų, nebraižyti suolų ir kt.). 

2.2.4. Nežaisti azartinių žaidimų. 

2.2.5. Mokykloje, jos teritorijoje bei teritorijos prieigose nerūkyti, nevartoti svaiginamųjų 

gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių. 

2.2.6. Pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, mokytojais, mokyklos bendruomenės 

nariais. 

2.2.7. Elgtis taip, kad nebūtų pažeistas niekieno saugumas. 

2.3. Bibliotekoje 

2.3.1. Laikytis bibliotekoje nustatytos tvarkos ir taisyklių. 
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2.3.2. Tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius ir kitus dokumentus, negadinti 

bibliotekos inventoriaus. 

2.3.3. Neišnešti spaudinių ir kitų dokumentų iš bibliotekos patalpų, jei spaudiniai ir kiti 

dokumentai neįrašyti į skaitytojo formuliarą. 

2.3.4. Nustatytu laiku grąžinti spaudinius. 

2.3.5. Bibliotekos patalpose laikytis tylos, netrukdyti dirbti. 

2.4. Drabužinėje 

2.4.1. Drabužius, įskaitant galvos apdangalus, kabinti drabužinėje. 

2.4.2. Nepalikti kišenėse pinigų ar kitų vertingų daiktų (už mobiliuosius telefonus ar kitus 

daiktus, paliktus kišenėse, atsako pats mokinys). Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į klasės 

auklėtoją. 

2.4.3. Drabužinėje laikytis drausmės ir gerbti drabužininkės darbą. 

2.4.4. Tausoti kitų mokinių daiktus, esančius drabužinėje. 

2.4.5. Nepalikti sportinės aprangos. 

2.4.6. Savo drabužius kabinti į jiems skirtą vietą (ant pakabos su savo klasės užrašu). 

2.5. Renginiuose 

2.5.1. Elgtis drausmingai ir kultūringai. 

2.5.2. Nevartoti alkoholio, ir kitų svaigalų. 

2.5.3. Aktyviai dalyvauti. 

2.5.4. Ateiti laiku ir išeiti tik pasibaigus renginiui. 

2.5.5. Mokyklos renginiuose gali dalyvauti tik mokyklos bendruomenės nariai ir 

administracijos pakviesi svečiai. 

2.6. Saugant mokyklos turtą 

2.6.1. Negadinti inventoriaus (spintelių, suolų, lentų, stendų, kūrybinių mokinių darbų) ir 

kitiems priminti, kad to nedarytų.  

2.6.2. Nesistumdyti prie langų, kad nebūtų išdaužtas stiklas. 

2.6.3. Tausoti mokyklos mokomąsias ir technines priemones (kompiuterius, televizorius, 

magnetofonus ir kt.). 

2.7. Aprangos stilius 

2.7.1. Ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengus tinkamo stiliaus drabužiais.  

2.7.2. Nevilkėti kitų pamokų metu sportinės aprangos ir neavėti avalynės,  skirtos kūno 

kultūros pamokoms. 

2.7.3. Mokykloje nenaudoti ryškios kosmetikos. 

3. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

3.1. Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais (net kaip skaičiavimo 

priemone). 



 5 

 

3.2. Į kabinetą ateiti apsivilkus striukę, paltą, užsidėjus kepurę. 

3.3. Rūkyti, gerti svaiginamuosius gėrimus, vartoti kvaišalus, keiktis, rašyti įvairius 

necenzūrinius žodžius ant sienų, suolų. 

3.4. Savavališkai pasišalinti iš pamokų. 

3.5. Atsinešti daiktų, priemonių, keliančių pavojų aplinkiniams arba galinčių sugadinti 

mokyklos turtą. 

3.6. Įžeidinėti kitus mokyklos bendruomenės narius, smurtauti. 

3.7. Į mokyklą nesinešti daiktų, kurie nėra būtini mokymosi procese. 

3.8. Mokinys, sistemingai nesilaikantis vidaus darbo taisyklių, gali būti baudžiamas įstatymų 

nustatyta tvarka. Už itin grubius pažeidimus mokiniai, turintys 16 metų, šalinami iš mokyklos, o 

tėvai tą pačią dieną apie tai informuojami raštu. 

4. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

4.1. Mokinių skatinimui taikomos šios priemonės:  

4.1.1. direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, padėka tėvams;  

4.1.2. apdovanojimas mokyklos Garbės raštu.  

4.2. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:  

4.2.1. direktoriaus įsakymu pareikšta nuobauda (įspėjimas, papeikimas);  

4.2.2. sutarties sąlygų vykdymo aptarimas su mokiniu, pakartotinai prasižengus – su tėvais; 

4.2.3. Mokytojų tarybos sprendimu mokinio šalinimas iš mokyklos. 

4.3. Neleistina mokinių skatinti piniginėmis premijomis, bausti fizinėmis bausmėmis, statyti į 

kampą, išvaryti už durų ar kitaip žeminti.  

4.4. Jei mokinys gauna nuobaudą ar paskatinimą, informuojami tėvai. 

 

APROBUOTA 

Mokinių taryboje 

2006-09-20 

Protokolo Nr. 1 

 

SUDERINTA 

Metodinėje taryboje 

2006-10-19 

Protokolo Nr. 2 

SUDERINTA 

Mokytojų taryboje 

2006-10-27 

Protokolo Nr. 2 

SUDERINTA 

Mokyklos taryboje 

2006-11-22 

Protokolo Nr. 3 

 

 


