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VILKAVIŠKIO „ĄŽUOLO“ PROGIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 
 
 

I SKYRIUS 
BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis: 

„Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, 

Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.“ 

2. Visų mokyklos bendruomenės narių elgesys padeda kurti  geranorišką ir saugią aplinką 

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

3. Mokinio elgesio taisyklės apibrėžia Vilkaviškio „Ąžuolo“ progimnazijos mokinių teises, 

pareigas, nustato elgesio normas pamokų, pertraukų, renginių ir kitų veiklų, vykstančių 

mokyklos teritorijoje ir už ribų, metu, skatinimo, drausminimo ir auklėjamojo poveikio priemonių 

taikymą. 
 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 
 

4. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose 

įstatymuose, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

5. Mokinys turi teisę: 

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

5.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti priešmokyklinį, pradinį ir pagrindinį (I 

pakopos) išsilavinimą; 

5.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą; 

5.4. gauti geros kokybės švietimą; 

5.5. pasirinkti formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, tenkinti saviraiškos poreikius; 

5.6. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, 

profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją 

apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

5.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

5.8. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

5.9. dalyvauti progimnazijos savivaldoje; 

5.10. nemokamai naudotis vadovėliais, mokyklos bibliotekoje esančia literatūra ir 

kompiuteriais (išskyrus kopijavimo paslaugas), kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių 

technologijų įranga (tik mokymosi tikslams); 

5.11. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose; 

5.12. gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

5.13. burtis į organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių 

veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus; 

 

III SKYRIUS 

 MOKINIŲ PAREIGOS 
 

6. Mokinys privalo: 

6.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, Mokinio elgesio taisyklių ir kitų mokyklos vidaus 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

6.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

6.3. gerbti save, kitus mokinius, vadovus, pedagogus ir visą mokyklos personalą, nežeminti jų 

nei žodžiu, nei elgesiu, paisyti jų nuomonės, puoselėti savo mokyklos atributiką bei simbolius; 



6.4. gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškas kitų šalių kalboms ir kultūroms; 
6.5. lankyti pamokas, pasirinktų neformaliojo švietimo būrelius; 

6.6. nepraleisti be pateisinamos priežasties pamokas, neformaliojo švietimo būrelius, 

mokiniams organizuojamus renginius; 

6.7  praleidęs pamokas, ne vėliau kaip per dvi dienas nuo atvykimo į mokyklą,  klasės vadovui 

pateikti pamokų praleidimo priežastis patvirtinantį dokumentą – gydytojo pažymą, tėvų (globėjų) ar 

teisėtų atstovų raštą (jei klasės vadovas nebuvo informuotas kitais būdais); 

7. Tėvai (globėjai) gali pateisinti vaiko nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 dienas iš 

eilės ir pavienes pamokas. 

8. Praleistos pamokos pateisinamos:  

8.1. pateikus klasės vadovui tėvų (globėjų, teisėto vaiko atstovo) pasirašytą raštelį, 

8.2. atsiuntus informaciją apie praleistas pamokas klasės vadovui per TAMO dienyną, 

8.3. informavus klasės vadovą telefonu (paskambinus, atsiuntus SMS žinutę); 

9. Nevėluoti ir laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas 

mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašiklius, užduočių sąsiuvinius, Mokinio ūgties 

dienoraštį (3–8 kl. mokiniai) atlasus, sportinę aprangą ir kt.); 
10. Nuolat prisijungti prie TAMO dienyno ir naudotis jame esančia mokymuisi būtina 

informacija; 
11. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos:  

11.1. atlikti visas mokytojo skiriamas užduotis,  

11.2. netrukdyti mokytis kitiems mokiniams,  

11.3. neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, 

nekalbėti su draugais (išskyrus bendradarbiavimo užduotis)),  

11.4. nekalbėti mobiliuoju telefonu, nerašyti SMS žinučių, pamokos metu išjungtą asmeninį 

mobilųjį telefoną laikyti mokytojo nurodytoje vietoje; 

12. Laiku ir sistemingai atlikti namų darbams paskirtas užduotis; 

13. Laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą, į mokyklą ateiti švaria, 

tvarkinga mokykline apranga; 

14. Palaikyti švarą ir tvarką kabinetuose, koridoriuose, kitose mokyklos patalpose ir mokyklos 

teritorijoje; 

15. Budėti pertraukų metu mokykloje pagal sudarytą grafiką, gerbti budėtojus ir vykdyti jų 

nurodymus; 

16. V iršutinius rūbus (paltus, striukes ir kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje; 

17. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos inventorių, patalpas, baldus, 

vadovėlius ir kitas mokymo priemones: 

17.1. a t l ygin t i  padarytą žalą mokyklos turtui, mokyklos bendruomenės nariams;    

18. Iki kiekvienų metų  rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui medicininę 

pažymą;   

19. Išvykstant iš mokyklos grąžinti vadovėlius, mokymo priemones, mokyklos bibliotekoje 

paimtas knygas ir kt.; 

20. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje  

vykstančias patyčias, muštynes, kitas pavojingas veikas; 

21. Laikytis drausmės, saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų renginių mokykloje ir už jos 
ribų metu, mokykliniame autobuse, ekskursijose; 

22. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti; 
23. Dalyvauti socialinėje veikloje.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 
 

24. Mokiniams draudžiama:  

24.1. be mokytojo leidimo imti mokyklos dokumentus; 

24.2. įsinešti į mokyklą šaunamųjų ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechnikos priemonių, 

lazerių, cigarečių, energetinių gėrimų, gėrimų, kurių sudėtyje yra alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų ar kitus kenksmingų ir sveikatai pavojingus daiktų; 



24.3. mokykloje ir jos teritorijoje turėti ir vartoti alkoholio, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų, tabako, elektroninių cigarečių, žaisti azartinius žaidimus, ateiti į mokyklą ar jos teritoriją 

apsvaigusiam; 

24.4. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su ugdymo procesu. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti 

išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią ugdymui priemonę ir padėti 

į mokyklos raštinės seifą. Apie asmeninės priemonės, naudotos pamokoje ne pagal paskirtį poėmį ir 

kaip ją atsiimti mokinio tėvus informuoja klasės vadovas, jam nesant, priemonę paėmęs mokytojas 

(TAMO dienyne arba SMS). Laikinai paimta priemonė grąžinama tik mokinio tėvams (globėjams); 
24.5. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti gėrimus; 
24.6. atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, 

žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

24.7. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius be jų 

sutikimo; 

24.8. pamokos metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti 

mokytojams vesti pamokas; 

24.9. bėgioti koridoriais, triukšmauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti, laipioti tam neskirtose 

vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir pan.; 
24.10. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus; 
24.11. prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais; 

24.12. netinkamais veiksmais niokoti mokyklos turtą: laužyti, spardyti, mėtyti, daužyti, braižyti 

ir pan.; 

24.13. mokyklos patalpose būti su kepure ar gobtuvu; 

24.14. rūbinėje, persirengimo kambariuose, kabinetuose, koridoriuose ir kitose mokyklos 
patalpose šiukšlinti, mėtyti mokinių drabužius, kuprines ir kitus rūbinėse esančius daiktus 

24.15. mėtyti maistą valgykloje, pardavinėti vieni kitiems patiekalus, triukšmauti; 
24.16. išeiti iš mokyklos teritorijos (namo, į parduotuves, pas netoliese gyvenančius 

draugus ir pan.) pamokų ir pertraukų metu draudžiama, išskyrus ypatingus (ligos, nelaimės) atvejus. 
 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS  
 

25. Mokinių skatinimas nustatomas Mokinių skatinimo tvarkos apraše. 

26. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, taikomos šios 

drausminimo ir auklėjamojo poveikio priemonės: 

26.1. mokytojo, klasės vadovo, pedagoginio darbuotojo pastaba žodžiu; 

26.2. mokytojo, klasės vadovo, pedagoginio darbuotojo pastaba raštu elektroniniame TAMO 

dienyne, atžyma MŪD’je, informuojant telefonu mokinio tėvus (teisėtus mokinio atstovus); 

26.3. mokinio ugdomosios, buvimo vietos pakeitimas pamokai (pertraukai) ar visai dienai, 

kuomet jis atlieka mokytojo(-ų) paskirtas užduotis prižiūrimas kito mokyklos darbuotojo, paskirto 

mokyklos vadovo ir apie šią priemonę nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai);   

26.4. socialinio pedagogo, psichologo, vieno iš mokyklos vadovų ar jų įgaliotų atstovų 

iškvietimas, kad padėtų sudrausminti nedrausmingai besielgiantį mokinį; 

26.5. mokinio teisių lankyti mokykloje organizuojamus renginius, dalyvauti išvykose ribojimas, 

jei renginiuose ir/ar išvykose mokinio nesutinka prižiūrėti jo tėvai (teisėti mokinio atstovai), priėmus 

sprendimą VGK’e;  

26.6. pastaba – už pasikartojantį netinkamą elgesį pamokų, neformaliojo ugdymo veiklos metu: 

neleistiną naudojimąsi mobiliuoju telefonu pamokų ar pertraukų metu, necenzūrinių žodžių 

vartojimą, mokinių, mokytojų ir kitų mokyklos bendruomenės narių įžeidimą, užgauliojimą, 

stumdymąsi; pertraukų metu – už triukšmingą, keliantį grėsmę kitiems mokiniams, elgesį, 

šiukšlinimą, nepaklusnumą budėtojams; 

26.7. papeikimas – už įžūlų elgesį, chuliganizmą, keiksmažodžių vartojimą, trukdymą ugdymo 

proceso metu, patyčias ir priekabiavimą, veiksmus, žeminančius mokyklos bendruomenės narių garbę 

ir orumą, fizinį smurtą; 

26.8. griežtas papeikimas – už patyčias, veiksmus, žeminančius mokyklos bendruomenės 

narius, mokykloje ir jos teritorijoje naudojamus kvaišalus, rūkymą, azartinius žaidimus, vagystes, 



svetimų daiktų savinimąsi; mokyklos turto niokojimą (sunaikinto turto žalą atlygina mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai), turint galiojančią drausminę nuobaudą (pastabą, papeikimą).  

27. Už nuolatinius piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą 

teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos (nusikalstamos) veikos įvykdymą) direktoriaus pavaduotoja 

ugdymui mokinį su tėvais (globėjais) ir klasės vadovu kviečia į Vaiko gerovės komisijos (VGK)  

posėdį ir siūlo jam taikyti minimalią ar vidutinę priežiūrą. Jei mokinys yra kviečiamas į VGK posėdį 

ir neatvyksta be pateisinamos priežasties, jam iš karto taikoma griežtesnė poveikio priemonė. 

28. Mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, 

grubiai pažeidžiant taisykles: įžūliai, chuliganiškai elgiantis su mokyklos bendruomenės nariais, 

trukdant ugdymo procesui, vartojant necenzūrinius žodžius, rūkant mokyklos teritorijoje, vartojant 

alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ar jos teritorijoje, atvykus į 

mokyklą apsvaigusiam, tyčia sugadinusiam ar sunaikinusiam mokyklos turtą, informuojami 

Savivaldybės Vaiko gerovės komisija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, policijos komisariatas. 

29. Direktorius (vadovaudamasis Mokytojų tarybos rekomendacija, Vaiko gerovės komisijos 

nutarimais šalinti mokinį iš mokyklos) siūlo mokiniui mokymąsi tęsti kitoje mokykloje tada, kai yra 

išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos 

bendruomenės narių saugumui. 

30. Mokinio tėvai (globėjai) susipažįsta su mokiniui pritaikytomis nuobaudomis raštinėje ir per 

3 dienas nuo nuobaudos skyrimo pasirašo, kad susipažino su įsakymu. 

31. Drausminė nuobauda mokiniui galioja 6 mėnesius. Nuobaudos galiojimo laikotarpiu mokiniui 

taikomos 26.5. punkte nustatytos auklėjimo poveikio priemonės; 

31.1. Drausminė nuobauda mokiniui gali būti panaikinta praėjus dviem mėnesiams nuo nuobaudos 

paskyrimo VGK posėdyje, įvertinus pagerėjusį mokinio elgesį ir priėmus nutarimą – siūlymą mokyklos 

direktoriui naikinti galiojančią nuobaudą mokiniui. 

32. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausminimo bei auklėjamojo poveikio priemonėmis 

mokinius pasirašytinai supažindina klasės vadovas. 
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