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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLFO JUCIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo 

įstaigos aplinką visiems mokiniams, mokytojams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. 

Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais 

taptų įpročiu, ir kiekvienas asmuo būtų atsakingas už save ir kitus. 

2. Mokiniai turi laikytis Mokinių elgesio taisyklių, grįsti savo gyvenimą moralės ir etikos 

principais.  

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

3. Mokytis pagal savo gebėjimus. 

4. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 

5. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, sveikatos priežiūros ir informacinę 

pagalbą. 

6. Gauti informaciją apie mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas ir savo 

pasiekimų vertinimą. 

7. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje. 

8. Kiekvienas mokinys, laikydamasis nustatytos tvarkos, nemokamai gali naudotis mokyklos 

biblioteka, skaitykla ir kabinetuose sutelktomis mokymo priemonėmis (tik mokymosi tikslams). 

9. Dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, Progimnazijos tarybai teikti klausimus arba 

prašymus raštu ir per 5 dienas  gauti atsakymą. 

10. Dalyvauti  įvairiuose neformaliojo ugdymo renginiuose, projektinėje veikloje; pasirinkti būrelį 

ar kitą veiklos sritį pagal savo poreikius ir pomėgius. Suderinus su mokyklos administracija, 

gali organizuoti laisvalaikio renginius. 

11. Kiekvienas mokinys turi teisę burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina 

pilietinę brandą, lavina kūrybinius gebėjimus. 

12. Mokinys turi teisę dalyvauti, kai priimamas dėl jo sprendimas. 

13. Būti informuotas apie savo teises ir pareigas. 

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

14. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos 

taisyklių ir kitų mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.  

15. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

16. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis pagal savo sugebėjimus, būti 

drausmingam, atidžiam ir aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines 

užduotis. 



17. Punktualiai lankyti visas pamokas, dalyvauti neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, pasirinkti 

neformaliojo ugdymo veiklos sritis pagal poreikius ir pomėgius.  

18. Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties; 

18.1 Per mėnesį praleidus  ir nepateisinus 5 ar daugiau pamokas skiriamas klasės auklėtojo žodinis 

įspėjimas, informuojami tėvai; 

18.2 Per mėnesį praleidus  ir nepateisinus 10 ar daugiau pamokas klasės auklėtoja skiria rašytinę 

pastabą el. dienyne; 

18.3 Per mėnesį praleidus  ir nepateisinus 20 ar daugiau pamokų klasės auklėtojas kreipiasi į Vaiko 

gerovės komisiją (VGK); 

18.4 Per mėnesį praleidus  ir nepateisinus 50 proc. pamokų organizuojamas administracijos posėdis 

dalyvaujant tėvams, mokiniui, klasės auklėtojui. Situacijai negerėjant kreipiamasi į Plungės 

rajono savivaldybės administracijos VGK.  

19. Neatvykus į mokyklą, pranešti klasės auklėtojui neatvykimo priežastį. Pateisinamąjį dokumentą 

pateikti pirmąją atvykimo į mokyklą dieną. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta 

medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kurioje nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Už tris 

praleistas dienas galioja raštiškas tėvų paaiškinimas, už ilgesnį laikotarpį – tik gydytojo 

pažyma.  

20. Į mokyklą atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones. Už paliktus klasėje ar kitose vietose 

daiktus, sportinę aprangą, drabužius ir vadovėlius klasės auklėtojai, mokytojai ir administracija 

neatsako.  

21. Dalyvauti mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, rašyti visus 

mokomojo dalyko plane numatytus kontrolinius darbus. 

22. Iš mokymo įstaigos ar pamokos išeiti tik mokytojui, klasės auklėtojui ar administracijos 

atstovui leidus. 

23. Mokymo įstaigos bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose patalpose laikytis nustatytos 

tvarkos. 

24. Pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis 

mokytojų, klasės auklėtojų, trenerių, vadovų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių. 

25. Laikytis saugaus elgesio taisyklių ant ledo, prie vandens telkinių ir žmogaus saugos 

(priešgaisrinės saugos, civilinės saugos) reikalavimų. 

26. Pranešti mokyklos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą nusikalstamą veiklą, o 

esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksniams.  

27. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą; susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos visuomenės 

sveikatos priežiūros specialistą, mokytoją, socialinį pedagogą. 

28. Laikytis higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, patalpose būti be 

kepurės, pirštinių ir striukių.  

29. Dalyvauti VGK posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti. 

30. Dalyvauti socialinėje veikloje mokykloje (10 val. per metus).  

 

IV. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS 

 

31. Mokinys mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už mokyklos ribų vadovaujasi etikos, 

mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais, saugo savo mokyklos garbę, 

nenaudoja fizinės ir moralinės prievartos. 

32. Iš pamokų išeiti ypatingais atvejais, gavus visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, 

socialinio pedagogo, klasės auklėtojo ar mokyklos administracijos leidimą, suderinus su tėvais.  

33. Mokiniai rūpinasi asmeninių daiktų apsauga, nepalieka jų klasėse išeidami į kitas mokymo ar 

renginių patalpas, išvykdami iš mokyklos. 

34. Rastus pamestus, paliktus be priežiūros daiktus mokiniai atneša į raštinę. 



35. Nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, psichotropinių 

medžiagų. Draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines 

medžiagas mokyklos patalpose ir jos teritorijoje. Draudžiama rūkyti, turėti tabako ir 

elektronines cigaretes mokykloje ir jos teritorijoje. Negalima neštis aštrių, degių (dujų 

balionėlių, peilių ir kt.), pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai daiktų. Draudžiama vartoti 

energetinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos teritorijoje.  

36. Draudžiama mokykloje ir jos teritorijoje triukšmauti, šiukšlinti. 

37. Nežaisti azartinių žaidimų ir žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus mokinius, 

sugadinti inventorių, patalpas. Draudžiami žaidimai, skatinantys patyčias. 

38. Mokyklos darbuotojai neatsako už mokinių saugumą pertraukų metu, jiems išėjus už mokyklos 

teritorijos ribų. 

39. Draudžiama kviestis ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis. 

40. Draudžiama įvairiems renginiams ruoštis pamokų metu be klasės auklėtojo ar kito mokytojo. 

41. Draudžiama įsinešti į mokyklą garso įrašus, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie 

tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

42. Draudžiama vartoti necenzūrinius ir kitus asmenį įžeidžiančius žodžius. 

43. Turi laikytis kompiuterių naudojimosi taisyklių. 

44. Kiekvieną dieną prisijungti prie elektroninio dienyno, pasitikrinti namų darbų užduotis, naujus 

įrašus. 

45. Draudžiama pertraukų ir pamokų metu filmuoti, fotografuoti įrašinėti kitų asmenų (mokinių, 

mokytojų, darbuotojų) veiklą ir pokalbius, asmens atvaizdus be jų sutikimo. 

V. MOKINŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

46. Nuskambėjus skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu mokytojas 

neatėjo per 5 minutes, klasės seniūnas informuoja direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

47. Įėjus į kabinetą,  pasiruošti pamokai. 

48. Norėdamas kalbėti pamokos metu, mokinys pakelia ranką. 

49. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones. 

50. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, negalima kramtyti 

kramtomosios gumos bei valgyti, netrukdyti dirbti kitiems, nešiukšlinti, saugoti mokyklos 

inventorių (suolus, kėdes, sienas ir kt.). Pastebėjus sugadintą inventorių, mokymosi priemonę, 

pranešti mokytojui.  

51. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais, planšetiniais kompiuteriais 

ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. 

(Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą 

mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po 

pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą 

mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir ją perduoda 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar mokyklos direktoriui (priemonė saugoma seife ir 

grąžinama tik mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams)).  

52. Negalima vaikščioti pamokos metu ir trukdyti mokytojui vesti pamoką.  

53. Pamokai pasibaigus palikti tvarkingą darbo vietą ir iš klasės išeiti tik mokytojui leidus.  

54. Kūno kultūros pamokų metu mokiniai savo asmeninius daiktus (laikrodžius, mobiliuosius 

telefonus, pinigines ir t.t.) perduoda kūno kultūros mokytojui, vedančiam pamoką. 

55. Mokinys, praleidęs rašomąjį darbą, atsiskaito susitaręs su mokytoju dėl patogaus laiko per dvi 

savaites, išskyrus tuos atvejus, jei dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties praleido pamokas, 

per kurias buvo išdėstyta mokomoji medžiaga.  

 



VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

56. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų, 

netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

57. Apie pastebėtą kito mokinio netinkamą elgesį pranešti budinčiam mokytojui arba socialiniam 

pedagogui.  

58. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų  kuprinių, nešiukšlinti koridorių. 

59. Draudžiama savintis svetimus daiktus ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, naudoti 

psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus. 

VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE 

60. Į valgyklą ateiti tik maitinimui skirtu laiku (1-4 klasių mokiniai - po 3 pamokų, 5-8  klasių 

mokiniai - po 4 pamokų). 

61. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje. 

62. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

63. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus. 

64. Mokiniai, kuriems vyks pamoka, nuskambėjus skambučiui į pamoką, neaptarnaujami. 

65. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių. 

66. Mokyklos valgykloje galima tik valgyti. 

 

VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS BIBLIOTEKOJE 

 

67. Bibliotekoje, skaitykloje draudžiama triukšmauti ir trukdyti kitiems (nedarinėti durų ir pan.) 

68. Laikytis bibliotekos vidaus tvarkos taisyklių. 

69. Mokinys atsako už jam išduotų vadovėlių tvarką, priežiūrą ir apsaugą pagal naudojimosi 

biblioteka taisykles. 

70. Paimtas knygas mokinys privalo grąžinti laiku.  

71. Už pamestus vadovėlius atsiskaito bibliotekos nustatyta tvarka.  

 

IX. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU 

 

72. Diskotekų ar kitų renginių metu laikytis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintų reikalavimų 

ir renginių organizatorių nustatytos tvarkos.  

73. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus. 

74. Būti drausmingiems ir kultūringiems renginiuose, vykstančiuose mokykloje ar kitur. 

75. Renginių metu nevaikščioti po mokyklą ir jos teritoriją, nekelti bereikšmio triukšmo. 

76. Renginio metu privaloma išjungti mobilųjį telefoną.  

 

X. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI 

 

77. Privalo laikytis higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti švarią  tvarkingą uniformą, etiketo 

normas atitinkančius drabužius, patalpose draudžiama dėvėti striukes, nešioti kepures (išskyrus 

atvejus, kai yra administracijos leidimas).  

78. Mokiniai gali saikingai naudoti kosmetiką, nešioti kuklius papuošalus. 

79. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose. Po pamokos persirengti ir persiauti 

avalynę. 

80. Mokykliniuose renginiuose ir poilsio vakaruose (diskotekose) mokinių aprangai taikomi visi 

anksčiau paminėti reikalavimai.  



 

XI. TARPUSAVIO SANTYKIAI 

 

81. Mokinys privalo būti tolerantiškas su visais mokyklos mokiniais. 

82.  Gerbti mokymo įstaigos bendruomenės narius (pedagogus, administraciją, aptarnaujantį 

personalą), jų nuomonę bei teises; savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei 

elgesiu. 

83. Neskriausti ir nestumdyti klasės draugų ir kitų mokinių. 

84. Vykdyti paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus. 

85. Mokyklos svečius sutikti mandagiai ir kultūringai, taip pat elgtis ir būnant svečiuose. 

 

XII. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS 

 

86. Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir 

pavyzdingą lankomumą mokyklos administracija paskatins mokinius padėkos raštais, 

pagyrimais, padėkomis el. dienyne, atminimo dovanomis, ekskursijomis, išvykomis ir pan.  

87. Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir 

piktybinį jų pažeidinėjimą taikomos įvairios nuobaudos: 

87.1. Įspėjimas žodžiu (klasės auklėtojo ir socialinio pedagogo, mokyklos administracijos pokalbis 

su mokinio tėvais); 

87.2. Pastaba žodžiu; 

87.3. Įspėjimas raštu (siūlomas Vaiko Geroves komisijos nutarimu posėdyje ir skiriamas mokyklos 

direktoriaus įsakymu); 

87.4. Pastaba raštu; 

87.5. Rekomendacija dėl ugdymo įstaigos keitimo. 

88. Pašalinimas iš mokyklos už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, 

narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą 

apsvaigus, nuolatinį pamokų be priežasties praleidinėjimą, nepažangumą, elgesį, keliantį 

akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių saugumui. 

89. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą  kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai), toks elgesys svarstomas VGK. Mokinys įrašomas į rizikos grupės mokinių, su 

kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą.  
 

XIII. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

90. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, 

subraižytus suolus, suplėšytas, prirašinėtas ar pamestas knygas, vadovėlius ir pan.) atsako jo 

tėvai (globėjai/rūpintojai). 

_______________________ 

 

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Pedagogų tarybos posėdžio 2018-10-29 nutarimu 

Protokolas Nr. PT-8 

 

SUDERINTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Mokinių tarybos posėdžio 2018-10-24 nutarimu 

Protokolas Nr. MP-1 


