Priedas Nr. 1
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Taisyklėmis siekiama nustatyti mokinių drausminimo ir skatinimo tvarką, mokinių teises ir
pareigas, poveikio priemones tinkami ir netinkamai besielgiantiems mokiniams, siekiant užtikrinti
mokinių saugumą.
Taisyklių visuotinis laikymasis kurs saugų emocinį klimatą mokykloje, stiprins mokymosi
motyvaciją, formuos tinkamą elgesį formalioje ir neformalioje aplinkoje.
1. Mokinys turi teisę:
1.1. gauti informaciją apie formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, mokymosi formas;
1.2. nemokamai mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, savarankiškai mokytis ir įgyti
valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
1.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą ( etiką/tikybą);
1.4. pasirinkti neformaliojo švietimo, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų programas;
1.5. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros
pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
1.6. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
1.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.8. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises, gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai
svarstomas mokinio elgesys;
1.9.dėl rimtų priežasčių gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo, prieš pamoką
pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko. Priežasties rimtumą įvertina
mokytojas;
1.10. saugiai ilsėtis, žaisti pertraukų metu.
2. Kiekvienas mokinys privalo:
2.1. laikytis higienos reikalavimų - į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus, vilkėti mokyklinę
uniformą. Paltus, striukes palikti spintelėse ar rūbinėje;
2.2. į pamokas atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka;
2.3. visur turi vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti
mokyklos garbę;
2.4. pagarbiai elgtis tarpusavyje, saugoti ir tausoti aplinką ir turtą (sienas, duris, suolus ir kt.);
2.5. kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinama medicinos įstaigos arba tėvų pažyma, kur
nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki trijų dienų pateisinimą gali rašyti tėvai,
jei sergama ilgiau nei tris dienas - turi būti gydymo įstaigos pažyma. Pažymos pristatomos klasių
auklėtojams;

2.6. nesinešti į mokyklą pavojų sveikatai bei saugumui keliančių bei nereikalingų darbui pamokoje
daiktų. Pavojų keliantys daiktai paimami ir perduodami tėvams (globėjams, rūpintojams),
vadovaujantis numatyta tvarka;
2.7. turėti mokymo(si) priemones, pamokoje naudotis išmaniosiomis technologijomis tik
mokymo(si) tikslais;
2.8. mokykloje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu laikytis saugaus elgesio reikalavimų;
2.9. į išvykas, ekskursijas vykti tik su mokytoju, gavus direktoriaus leidimą (įforminama įsakymu),
susipažinus su saugumo reikalavimais;
2.10. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;
2.11. rastus daiktus perduoti mokyklos socialinei pedagogei;
2.12. draudžiama žaisti pavojingus žaidimus, naudoti pirotechnines priemones;
2.13. mokyklos valgykloje laikytis nustatytos tvarkos;
2.14. draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas;
2.15. pastebėjus sugadintą turtą, informuoti mokytoją ar mokyklos administraciją;
2.16. išvykstant iš mokyklos atsiskaityti su biblioteka;
2.17. kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą.
3. Mokiniai skatinami už:
3.1. pasiekimus meninės, sportinės, kūrybinės, visuomeninės ir kt. veiklos srityse;
3.2. mokyklos garsinimą;
3.3. mokymosi pasiekimus, pastangas ir padarytą pažangą;
3.4. pavyzdingą elgesį;
3.5. aktyvumą, iniciatyvumą;
3.6. pagalbą mokyklos bendruomenei;
3.7. gerą lankomumą;
3.8. kelio užkirtimą nusižengimui ar drausmės pažeidimui.
4. Skatinimo priemones taiko dalyko mokytojai, klasės auklėtojai, pagalbos mokiniui specialistai,
mokyklos vadovai, mokyklos savivaldos institucijos (metodinės grupės, metodinė taryba, mokyklos
taryba ir kt.).
5. Mokinių skatinimo priemonės:
5.1. žodinė padėka, pagyrimas;
5.2. pagyrimas elektroniniame dienyne;
5.3. mokytojų padėkos raštai;
5.4. mokyklos direktoriaus padėkos raštai;
5.5. ekskursijų, išvykų organizavimas;
5.6. padėkos raštai mokinių tėvams;
5.7. asmeninės dovanos;

5.8. nominacijos (pvz., specialiojo ugdymo klasių – „Boružių“, specialiojo pedagogo ir logopedo „Rožės“ ir kt.).
6. Skatinimo laikas:
6.1. iškart po skatinimo verto poelgio ar veiksmo;
6.2. pasibaigus mokslo metų trimestrui, pusmečiui, mokslo metams;
6.3. pamokos, pertraukos metu, dienos, savaitės, mėnesio pabaigoje;
6.4. įvairių renginių metu (pvz. Kovo 11-osios šventė, 10-okų išleistuvės, „Pavasario puokštė“ ir
kt.).
7. Mokiniai drausminami už:
7.1. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;
7.2. vėlavimą į pamokas be pateisinamos priežasties;
7.3. mokytojų nurodymų nevykdymą, trukdymą;
7.4. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais bendruomenės nariais;
7.5. svetimų daiktų pasisavinimą;
7.6. mokyklos turto gadinimą (suolų laužymą, sienų tepliojimą, knygų plėšymą ir kt.).
7.7. netvarkingą aprangą, išvaizdą ( būtina dėvėti mokyklinę uniformą);
7.8. saugaus elgesio taisyklių nesilaikymą išvykose, ekskursijose;
7.9. rūkymą, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų turėjimą, vartojimą ir platinimą,
pirotechnikos priemonių naudojimą, prekiavimą jais;
7.10. šiukšlinimą, triukšmavimą mokyklos patalpose;
7.11. fizinės jėgos naudojimą (mušimą, stumdymą, spardymą ir pan.) ir emocinę prievartą
(tyčiojimąsi, pravardžiavimą, grasinimą, ignoravimą ir pan.), necenzūrinių žodžių vartojimą;
7.12. žaidimą azartiniais žaidimais mokykloje;
7.13. saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingų daiktų atsinešimą į mokyklą;
7.14. mobiliųjų telefonų, mp3 grotuvų, planšetinių kompiuterių ir panašių ryšio priemonių be
mokytojo leidimo naudojimą pamokoje;
7.15. išėjimą iš pamokų be klasės auklėtojo arba mokytojo leidimo;
7.16. išvykimą į ekskursijas, žygius be mokyklos administracijos leidimo;
7.17. mokyklos bendruomenės narių filmavimą, fotografavimą ir jų atvaizdų, informacijos apie
asmenį viešinimą per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius, negavus asmens
sutikimo;
7.18. netinkamo ar įžeidžiančio turinio informacijos bei nepageidaujamų laiškų, žinučių ir pan.
siuntimą mokyklos-daugiafunkcio centro bendruomenės nariams naudojantis įvairiomis ryšio
priemonėmis: internetu, el. paštu, žinučių sistema el. dienyne ir pan.
7.19. už dokumentų klastojimą, įrašų pakeitimą.
8. Auklėjimo ir drausminimo priemones taiko dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, pagalbos
mokiniui specialistai, mokyklos vadovai, mokyklos savivaldos institucijos.

9. Auklėjamojo poveikio priemonės:
9.1. pastaba, įspėjimas žodžiu/raštu (įrašant į elektroninį dienyną);
9.2. mokytojo ar klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
9.3. pranešimas tėvams (globėjams/rūpintojams) raštu;
9.4. pokalbis su mokiniu, mokinio šeimos atstovais;
9.5. elgesio valdymo būdų ir priemonių taikymas ugdymo procese;
9.6. socialinio pedagogo pagalba, konsultacijos mokiniui;
10. Drausminamojo poveikio priemonės:
10.1. direktoriaus įspėjimas, pastaba (raštu, įrašant į mokinio asmens bylą);
10.2. direktoriaus papeikimas (raštu, įrašant į mokinio asmens bylą);
10.3. direktoriaus griežtas papeikimas (raštu, įrašant į mokinio asmens bylą);
10.4. padarytos materialinės žalos mokyklai, mokiniams, darbuotojams ar kitiems asmenims
atlyginimas;
10.5. kreipimasis į Šiaulių r. savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės
priežiūros priemonių taikymo mokiniui;
10.6. teisėsaugos organų, vaiko teisių apsaugos tarnybos informavimas apie mokinio teisėsaugos ar
teisėtvarkos pažeidimus.
11. Mokyklos darbuotojas, siekdamas užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių
saugumą gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:
11.1. mokiniui gali būti pakeista ugdymosi vieta mokykloje, pranešant mokyklos administracijai;
11.2. iškviesti pagalbos mokiniui specialistą ar mokyklos vadovą;
11.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
11.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
12. Jei aukščiau pateiktos drausminimo priemonės yra neveiksmingos, direktorius priima nutarimą
dėl siūlymo mokyklai keisti:
12.1. darant mokykloje sunkius taisyklių pažeidimus, keliančius grėsmę kitiems bendruomenės
nariams;
12.2. įžūliai, pastoviai pažeidžiant mokyklos vidaus tvarkos taisykles (vėlavimas į pamokas,
rūkymas, nedrausmingas elgesys per pamokas, netaktiškas elgesys su mokytojais, tyčia padaryta
materialinė žala, fizinis ir psichologinis smurtas, įvairių kvaišalų turėjimas, vartojimas, azartiniai
žaidimai, nepateisinamas pamokų nelankymas);
12.3. kitų priemonių, nurodytų Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams, patvirtintose Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m.
rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268, taikymas.

