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ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Šventosios pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką Mokykloje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio
normas, mokinių skatinimą ir nuobaudų skyrimą.
1.2. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.
2. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS.DRAUDIMAI
2.1. Mokinys turi teisę:
2.1.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
2.1.2. gauti geros kokybės švietimą;
2.1.3. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
2.1.4. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų
dalykų programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus;
2.1.5. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;
2.1.6. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;
2.1.7. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
2.1.8. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
2.1.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
2.1.10. naudotis Mokyklos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių
technologijų įranga mokymosi tikslais;
2.1.11. darbo dienomis būti Mokyklos patalpose nuo 7.00 iki 19.00 valandos, kitu laiku – tik
raštu ar elektroniniu būdu leidus administracijai.
2.2. Mokinys privalo:
2.2.1. lankyti mokyklą, stropiai ir sąžiningai mokytis;
2.2.2. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius be pateisinamos priežasties;
2.2.3. nepraleidinėti pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, gauti klasės
mokytojo sutikimą, direktoriaus pavaduotojo ugdymui leidimą. Praleidus vienos – trijų dienų
pamokas, atnešti tėvų parašytą pateisinimą, o praleidus daugiau dienų pamokas – gydytojo ar
medicinos įstaigos pažymą apie ligą;
2.2.4. pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo
bendramoksliais, neskriausti nei mažesniųjų, nei bendraamžių;
2.2.5. įėjus į klasę mokytojui, svečiui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į
pasveikinimą;
2.2.6. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į
mokytojo pastabas;
2.2.7. griežtai laikytis kelių eismo taisyklių;
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2.2.8. susirgus ar susižeidus kreiptis į mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar
mokytoją;
2.2.9. pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje ir jos teritorijoje - nesistumdyti, nekelti
peštynių, reaguoti į budėtojų pastabas; bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti; valgykloje
nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
2.2.10. mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir nustatytu laiku pristatyti klasės vadovui
reikalingus dokumentus;
2.2.11. nerūkyti tabako ir elektroninių cigarečių gaminių, nevartoti svaigalų, energinių gėrimų,
kitų svaiginamų medžiagų ir nesinešioti jų į mokyklą;
2.2.12. nesinešti į mokyklą ir nenaudoti pirotechnikos priemonių, sprogstamų medžiagų, aštrių
ir duriančių daiktų;
2.2.13. negadinti mokyklos inventoriaus, techninių mokymo priemonių, vadovėlių, paimtų iš
bibliotekos knygų. Už sąmoningą mokyklos inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir
jo tėvai atsako materialiai;
2.2.14. drabužius kabinti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų daiktų. Dingus
drabužiams, nedelsiant kreiptis į budintį ir į klasės mokytoją;
2.2.15. užklasiniuose renginiuose laikytis mokytojų nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir
budėtojų reikalavimus;
2.2.16. nesinešioti į mokyklą ugdymo procesui nereikalingų daiktų: mobiliųjų telefonų,
ausinukų ir t. t. Už jų dingimą mokykla neatsako;
2.2.17. saugoti mokyklos žaliuosius plotus, jų netrypti, nešiukšlinti, nelaužyti, prižiūrėti:
2.2.18. atsakingai vykdyti mokykloje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje
atsako už švarą, tvarką, pasiruošimą darbui;
2.2.19. laikytis asmens ir aplinkos higienos reikalavimų;
2.2.20. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;
2.2.21. mokykloje vaikščioti švariai ir tvarkingai apsirengus;
2.2.22. gerbti vieniems kitus, nesierzinti, neprasivardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų;
2.2.23. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis, knygas. Laikytis reikiamos pamokos
darbo tvarkos;
2.2.24. gerbti tėvus, nuolat rūpintis visais šeimos nariais, padėti jiems namie;
2.2.25. laikytis visų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
2.3. Mokiniui draudžiama:
2.3.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų mokyklos bendruomenės
narių;
2.3.2. turėti ir vartoti psichotropines, psichoaktyvias medžiagas (tabaką, el. cigaretes, alkoholį,
narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų;
2.3.3. turėti ir naudoti pirotechnikos gaminius, ginklus, nuodingąsias medžiagas ar kitus
kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktų;
2.3.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
2.3.5. be administracijos leidimo vestis į mokyklą pašalinius asmenis;
2.3.6. be mokytojo leidimo pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika;
2.3.7. be administracijos ar mokytojo raštu ar elektroniniu būdu suteikto leidimo naudotis
mokyklos kabinetais.
2.3.8. savavališkai, niekam nepranešus, pasišalinti iš pamokų.
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3. MOKINIO IR JO TĖVŲ ATSAKOMYBĖ
3.1. Mokinys atsako už savo pareigų nevykdymą ar jų netinkamą vykdymą pagal mokyklos
darbo tvarkos taisyklėse, mokymosi sutartyje ir kituose teisės aktuose numatytus reikalavimus.
3.2. Už nepilnamečio iki keturiolikos metų savo tyčiniais veiksmais arba per neatsargumą
padarytą žalą mokyklai, jos turtui atsako jo tėvai, jeigu neįrodo, kad žala atsirado ne dėl jų kaltės:
3.2.1. sutvarko, suremontuoja arba pakeičia sugadintą turtą nauju;
3.2.2. sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais, pinigus įmokant bankų
skyriuose į mokyklos sąskaitą.
4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Priimtą į mokyklą mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas
mokslo metų pradžioje.
4.2. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio,
tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.
4.3. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas el. dienyno skyriuje „Saugaus elgesio
ir kiti instruktažai“.
4.4. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad
mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
4.5. Mokinio elgesio taisyklių įgyvendinimo priežiūrą vykdo mokyklos direktoriaus
pavaduotojas ugdymui.
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