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KAUNO R. KULAUTUVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
I.    BENDROSIOS NUOSTATOS 

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

įstaigos aplinką mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos 

nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas 

tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus. 

 
2.  Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo taisyklių, moralės ir 

etikos principais grįsti savo gyvenimą. 

 
II.   MOKINIŲ TEISĖS 

 
1. Mokinys turi teisę gauti: 

1.1. informaciją apie mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas; 

1.2. geros kokybės švietimo paslaugas; 

1.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą LR švietimo ir mokslo ministro įsakymu 

patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Kulautuvos pagrindinės mokyklos 

mokinių pažangos ir pasiekimų bendraisiais vertinimo kriterijais; 
1.4.  psichologinę  ir  specialiąją  pedagoginę,  specialiąją,  socialinę  -  pedagoginę,  informacinę 
pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 
1.5. socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 
2. Mokinys turi teisę dalyvauti: 
2.1. mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka; 
2.2. posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys; 

2.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę 

brandą, veikloje. 

3. Mokinys turi teisę pasirinkti: 

3.1.  mokyklos  siūlomas  formaliojo  švietimo  programas,  programas  papildančius  modulius, 

pasirenkamųjų dalykų programas ir papildomojo ugdymo programas; 

3.2. sulaukęs 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą. 

4. Mokinys turi teisę: 

4.1.  mokytis  pagarba  pagrįstoje,  psichologiškai,  dvasiškai  ir  fiziškai  saugioje  aplinkoje,  turėti 

higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

4.2. atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose; 

4.3. į nemokamus vadovėlius; 

4.4. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 
III.    MOKINIŲ PAREIGOS 

 
5. Mokinys privalo gerbti: 

5.1. valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas. 

5.2. mokyklą, mokytojus ir kitus bendruomenės narius. 

6. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba. 

7. Savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir  moralaus elgesio normomis. 

8.  Laikytis  ugdymo  sutarties  sąlygų  ir  mokyklos  vidaus  tvarką  reglamentuojančių  dokumentų 

reikalavimų.



9. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

10.  Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis. 

11. Vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus. 

12. Tausoti visuomeninį, privatų ir mokyklos turtą. 

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

esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams. 

14. Laikytis mokinio elgesio taisyklių bei saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

 15. Į  mokyklą ateiti su mokyklos uniforma. 

 

IV. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS 

 
16. Nenaudoti fizinės ir moralinės prievartos. 

17.  Nevartoti,  neplatinti  ir  nesinešti  į  mokyklą  alkoholio, energetinių gėrimų, narkotinių, toksinių,  

psichotropinių medžiagų. 

18. Mokykloje ir viešosiose vietose netriukšmauti, nešiukšlinti. 

19. Laikytis higieninių reikalavimų. 

20. Striukes,  paltus  palikti  rūbinėje,  jei  patalpose  yra  higienos  normas  atitinkanti  temperatūra. 

Išeinant iš mokyklos nepalikti savo rūbų ir asmeninių daiktų. 

21.  Į mokyklą nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių  saugumui ir sveikatai, bei daiktų, 

nesusijusių su ugdymo procesu. 

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

sugadinti inventorių, patalpas. 

23.  Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai (globėjai) įstatymų ir 

mokyklos nustatyta tvarka. 

24. Negalima pamokų ir pertraukų metu išeiti už mokyklos teritorijos ribų. 

25. Draudžiama kviestis ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis. 

26. Įvairiems renginiams ruoštis ne pamokų metu. 

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

tiesiogiai skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

 
V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

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

neatėjo per 5 minutes, informuojama direktorės pavaduotoją ugdymui. 

29. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai. 

30. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti, pakelti 

ranką. 

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

32. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje. 

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

kramtomosios gumos bei valgyti, netrukdyti dirbti kitiems. 

34. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, grotuvais, ausinukais, išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui 

nesilaikant šios taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti gali į 

mokyklą atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

35. Negali pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. 

36. Iš pamokos išeiti ypatingais atvejais, pranešus dalyko mokytojui bei klasės vadovui. 

37. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur nurodomas 

neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, 

jei sergama daugiau nei 3 dienas – turi būti gydymo įstaigos pažyma. Jei mokinys mokslo metų eigoje, 

ne mokinių atostogų metu, išvyksta su tėvais (globėjais) savaitei ar ilgesniam laikui, atsiskaitymą už 

praleistas pamokas suderina su klasės auklėtoju ir dalyko mokytojais. 

38. Privalo saugoti mokyklos inventorių.



VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

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

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

40. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų  kuprinių. 

41. Esant laisvai pamokai, mokiniams draudžiama vaikščioti ir triukšmauti koridoriuose, sėdėti 

rūbinėje. Mokiniams draudžiama iškviesti iš pamokos mokinį. 

42.  Draudžiama  savintis  kitų  žmonių  daiktus,  reikalauti  pinigų  iš  bendramokslių,  naudoti 

psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus. 

 
VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE 

 
43.  Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje. 

44. Aptarnaujami tik eilėje laukiantys mokiniai. 

45.  Mokiniai, kuriems vyksta pamoka, nuskambėjus skambučiui į pamoką, neaptarnaujami. 

46. Mokiniai maitinami per pertraukas (ir per laisvas pamokas). 

47.  Pavalgius privaloma nunešti indus į plovyklą (ant langelio). 

48.  Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių. 

49.  Mokyklos  valgykloje  galima  tik  valgyti (negalima  rašyti,  skaityti,  žaisti  ir  pan.).  Pavalgę 

mokiniai palieka valgyklos patalpas. 

50.  Iškilus  neaiškumams,  drausmės  pažeidimams,  kreiptis  į  valgykloje  budintį  mokytoją  arba 

direktoriaus pavaduotoją. 

 
VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU 

 
51.  Renginių metu paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje. 

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

ir renginių organizatorių nustatytos tvarkos (nerūkyti mokykloje ir jos teritorijoje, nevartoti 

alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų ir (ar) jas parduoti bei  vykdyti budinčių mokytojų 

nurodymus. 

 

_________________



 


