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VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ IŠRAŠAS

101. Mokinio elgesio taisyklės
102. Mokiniai vykdo mokyklos vadovybės, mokytojų ir kitų mokyklos darbuotojų
teisėtus reikalavimus, nutarimus, vidaus darbo tvarkos taisykles, mokyklos nuostatų, rašto
kultūros reikalavimus.

103.Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio taisyklėmis
pasirašydamas.
104. Mokinys privalo:
104.1.mokytis pagal savo galias, gebėjimus ir gerbti kitų teisę į mokslą, tinkamai
pasiruošti pamokai, turėti mokymo(si) priemones;
104.2. kultūringai ir drausmingai elgtis pamokų ir pertraukų metu;
104.3. lankyti mokyklą, būti punktualus, nevėluoti į pamokas, nepraleisti pamokų be
pateisinamų priežasčių;
104.4.gerbti vienas kitą, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius,
104.5. pamokos metu vykdyti mokytojo nurodymus, netrukdyti draugams;
104.6. gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, tausoti jam mokyklos duotus
vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti mokyklos turtą;
104.7.atlyginti padarytą materialinę žalą, sutvarkant, suremontuojant arba pakeičiant
sugadintą daiktą nauju, sumokant už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais;
104.8. pametus ar sugadinus (suplėšius) sumokėti vadovėlio vertę arba nupirkti
naują;
104.9. į mokyklą ateiti apsirengus mokyklinę uniforma, švariais, tvarkingais, etiketo
normas atitinkančiais rūbais, kurie pritaikyti mokymuisi ir darbui, į kūno kultūros pamokas
atsinešti sportinę aprangą, į choreografijos – šokių batelius;
104.10. paltus, striukes, kepures prieš pamokas palikti spintelėse arba rūbinėje;
104.11. kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, laikytis sanitarijos ir higienos
reikalavimų, saugumo technikos taisyklių;
104.12. pateisinti klasės auklėtojui praleistas pamokas;
104.13. pasikeitus gyvenamai vietai ar tėvų (globėjų, rūpintojų) kontaktiniams
duomenims, informuoti klasės auklėtoją;
104.14. prižiūrėti darbo vietą kabinetuose. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat
pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats (sutvarko arba
atlygina materialinę žalą);
104.15. valgykloje valgyti pagal patvirtintą maitinimosi grafiką;
104.16. išvykose, ekskursijose laikytis saugaus elgesio taisyklių;
104.17. pasirašyti mokymosi sutartį (jei mokinys yra daugiau kaip 14 metų) ir laikytis
visų jos sąlygų.

105. Mokiniui draudžiama:
105.1. rūkyti, vartoti ir platinti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, naudoti
pirotechnikos priemones, prekiauti jomis;
105.2. šiukšlinti, triukšmauti mokyklos patalpose ir aplinkoje;
105.3. naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis,
pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius;
105.4. žaisti azartinius žaidimus;
105.5. į mokyklą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus;
105.6. pamokoje naudotis mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais, IPad, IPod ir
panašiomis ryšio priemonėmis be mokytojo leidimo, telefonai užsiėmimo metu turi būti
išjungti;
105.7. išeiti iš pamokų be klasės auklėtojo arba mokytojo leidimo;
105.8. be mokyklos administracijos leidimo išvykti į ekskursijas, žygius.
105.9. filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus
negavus asmens sutikimo;
105.10. platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo
priemones, socialinius tinklalapius internete;
105.11. klastoti dokumentus, keisti juose įrašus.

106. Mokinio skatinimas:
106.1. už pasiekimus įteikiant klasės kolektyvo ar klasės auklėtojo padėkos raštą,
pareiškiant padėką mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
106.2. įteikiant mokyklos padėkos raštą;
106.3. olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojus pasveikinant viešai ir įteikiant
atminimo dovanėles;

107. Mokinio drausminimas:
107.1. klasės auklėtojo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne;
107.2. mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu ir raštu;
107.3. įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu įrašant į mokinio
asmens bylą;
107.4. svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
107.5. svarstymas Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose;
107.6.teisėsaugos organų, vaiko teisių apsaugos informavimas apie mokinio teisėsaugos
ar teisėtvarkos pažeidimus.
107.7. kitų priemonių taikymas, 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.
107.8. mokiniui gali būti pakeista ugdymosi vieta:
107.8.1.darant mokykloje sunkius nusikaltimus, keliančius grėsmę kitiems
bendruomenės nariams;
107.8.2. įžūliai, pastoviai pažeidžiant mokyklos vidaus tvarkos taisykles (vėlavimas į
pamokas, rūkymas, nedrausmingas elgesys per pamokas, netaktiškas elgesys su mokytojais,
tyčia padaryta materialinė žala, fizinė ir moralinė prievarta, įvairių kvaišalų vartojimas,
azartiniai žaidimai, nepateisinamas pamokų nelankymas).

