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KALVARIJOS SAV. JUNGĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kalvarijos savivaldybės Jungėnų pagrindinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau
vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu,
mokinių pažeidžiančių Taisykles, atsakomybę ir skatinimą, nustato mokinių, jų tėvų (globėjų), klasės
auklėtojo, soc. pedagogės, psichologės, dalykų mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų bei
administracijos bendradarbiavimo galimybes skatinant ir drausminant mokinius.
2. Mokinių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros
įstatymas, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, Alkoholio kontrolės įstatymas, Tabako
kontrolės įstatymas, Narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymas, LR švietimo ir
mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl
poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, Kalvarijos savivaldybės
Jungėnų pagrindinės mokyklos vidaus darbo tvarkos dokumentai.
3. Kiekvienas mokinys privalo žinoti šias Taisykles bei laikytis jų.
4. Taisykles įsakymu tvirtina Jungėnų pagrindinės mokyklos direktorius, suderinęs su Mokyklos
taryba.
II. TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
1. Sukurti sistemą, kuri padėtų kurti pozityvų emocinį mikroklimatą mokykloje.
2. Skatinti mokinių vidinį poreikį tobulėti ir ugdytis vertybines nuostatas, aktyvumą,
visuomeniškumą.
3. Didinti mokinių atsakomybę už savo bei klasės draugų mokymąsi ir elgesį.
III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. MOKINIAI TURI TEISĘ
1.1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus
atitinkantį išsilavinimą;
1.2. Gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo
formas, mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą, apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su
mokymusi susijusią informaciją;
1.3. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
1.4. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
1.5. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius
tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
1.6. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje,
apsaugotoje nuo bet kokio smurto aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi
krūvį ir darbo vietą;
1.7. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą ir sveikatos
priežiūrą mokykloje;

1.8. Asmenybės ir ugdymosi problemų turintis, smurtaujantis ar smurtą patyręs mokinys gauti
psichologinę pagalbą, kuri teikiama bendradarbiaujant su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais);
1.9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
1.10. Dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.11. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, sporto sale, dirbtuvėmis,
mokomaisiais kabinetais, kompiuteriais ir kita įranga ar priemonėmis;
1.12. Puoselėti kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;
1.13. Dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje;
1.14. Burtis į mokinių organizacijas, neprieštaraujančias LR įstatymams;
1.15. Leisti sienlaikraščius, organizuoti mokyklines šventes;
1.16. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant jo elgesį;
1.17. Mokykloje padėti kurti atmosferą, kurioje visi galėtų darniai mokytis, dirbti;
1.18. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
2. MOKINIAI PRIVALO
2.1. Laikytis Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, mokymo sutartimi, šiomis Taisyklėmis ir
kitais Kalvarijos sav. Jungėnų pagrindinės mokyklos vidiniais dokumentais nustatytų pareigų,
vykdyti mokyklos administracijos, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus;
2.2. Stropiai ir sąžiningai mokytis, lavinti savo gabumus, įgyti pakankamai žinių ir patirties tam,
kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi kelią;
2.3. Būti mandagūs, paslaugūs, ir kultūringi, pagarbiai elgtis su mokytojais, kitais mokyklos
darbuotojais, mokyklos bendruomenės nariais ir mokyklos svečiais;
2.4. Visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, saugoti
mokyklos garbę.
2.5. Nenaudoti jokios smurto formos, nežeminti mokyklos mokinių ir darbuotojų, nesityčioti iš jų
dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų. Apie pastebėtą ar patirtą smurto atvejį mokykloje pranešti
mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams arba mokyklos direktoriui;
2.5. Dalyvauti bent vienoje nuoseklioje ir ilgalaikėje prevencinėje programoje;
2.6. Tausoti mokyklos patalpas, inventorių, atlyginti netinkamu elgesiu mokyklai padarytą turtinę
žalą;
2.7. Be priežasties nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų; praleidę pamokas atnešti klasės
auklėtojui tėvų (globėjų) parašytą pateisinimą ar gydytojų pažymą. Ligos atveju iki 3 dienų
pateisinimą gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 dienas, turi būti gydymo
įstaigos pažyma;
2.8. Kalbėti taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių;
2.9. Pamokų, pertraukų, renginių metu elgtis taip, kad nekiltų pavojus jų pačių bei kitų sveikatai ir
gyvybei;
2.10. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;
2.11. Palaikyti švarą mokykloje ir jos teritorijoje, saugoti ir puoselėti mokyklos aplinką;
2.12. Tausoti mokyklos inventorių, mokymo priemones;
2.13. Į pamokas ateiti apsirengus tvarkinga mokykline uniforma, mokyklos patalpose nedėvėti
galvos apdangalų, rūbus ir kitus reikmenis laikyti asmeninėje spintelėje rūbinėje;
2.14. Kūno kultūros pamokose dalyvauti tik su sportine apranga ir avalyne;
2.15. Valgykloje valgyti kultūringai, netrukdyti kitiems, pavalgius nunešti indus prie plovyklos
langelio.
2.16. Laikytis saugos taisyklių: neliesti apšvietimo lempų, priešgaisrinės apsaugos priemonių,
elektros lizdų, elektros skydų, negadinti santechnikos įrengimų; nebėgioti koridoriais, laiptais,
sukeliant pavojų sau ir kitiems;
2.17. Prieš kiekvienų mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 dienos pateikti
klasės auklėtojui medicininę pažymą apie sveikatos būklę;
2.18. Mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos
biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekos
vedėja.

3. PAMOKŲ METU MOKINIAI PRIVALO
3.1. Būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus;
3.2. Turėti reikalingas pamokai priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų
darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;
3.3. Savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir kitiems mokiniams;
3.4. Būti atsakingas už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą;
3.5. Įėjus į klasę mokytojui, o pamokos viduryje – mokyklos vadovui ar svečiui, pasisveikinti
atsistojant;
3.6. Pamoką baigti, kai apie tai pasako mokytojas.
4. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
4.1. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, ausinukais. Telefonų garsinis
signalas turi būti išjungtas;
4.2. Be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos;
4.3. Įsinešti į mokyklą daiktus, keliančius pavojų sveikatai ir gyvybei (adatėles, peilius, ginklus,
dujų balionėlius, pirotechninius gaminius ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus); Tai,
kas pagal susitarimą nepriimtina, paimama iš mokinio, perduodama direktoriui arba pavaduotojui
ugdymui ir grąžinama tik jo tėvams (globėjams, rūpintojams). Daiktai saugomi ne ilgiau kaip 3 darbo
dienas.
4.4. Ateiti į mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo alkoholio ar psichotropinių medžiagų.
4.5. Atsinešti arba vartoti mokykloje ar jos teritorijoje energetinius, alkoholinius gėrimus,
narkotines medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, keiktis, smurtauti (pravardžiuoti, erzinti,
spardytis, kumščiuoti, apkalbėti, užrašinėti piktus ir bjaurius žodžius apie kitą asmenį, ignoruoti,
gadinti kito asmens daiktus, ir kt.), reketuoti (daiktų ar pinigų reikalavimas bei atėmimas);
4.5. Įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
4.6. Virtualioje ir viešoje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją,
įrašinėti kitų mokyklos bendruomenės narių pokalbius, filmuoti.
4.7. Ateiti į mokyklą su šokiruojančia, trikdančia aplinkinius apranga, šukuosena, makiažu,
papuošalais.
4.8. Be mokytojo leidimo į kompiuterį įdiegti arba panaikinti bet kokią programą;
4.9. Gadinti ar pasisavinti mokyklos turtą;
4.10. Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius mokykloje, į mokyklos renginius
bei mokyklos patalpas be klasės auklėtojo ar mokyklos administracijos leidimo;
IV. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS
MOKINIAMS
1. Šia tvarka siekiama padėti Mokyklos darbuotojams veiksmingai reaguoti į kraštutinius mokinių
netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir
(ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.
2. Tvarka nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip
pat pagrindines šių priemonių taikymo mokykloje sąlygas.
3. Mokyklos darbuotojas, esant Tvarkoje nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti Mokyklos
bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių
veiksmų:
3.1. pakeisti mokinio, grubiai pažeidusio mokinio elgesio taisykles, ugdymosi vietą;
3.2. iškviesti mokyklos direktorių ar jo įgaliotą asmenį;
3.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
3.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
4. Mokiniams gali būti taikomos drausminės priemonės:

4.1. Klasės auklėtojas, mokytojas surašo netinkamo mokinio elgesio pažymą;
4.2. Mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu;
4.3. Įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu;
4.4. Svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
4.5. Svarstymas Mokytojų tarybos ir Mokyklos tarybos posėdžiuose;
4.6. Teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus;
4.7. Šalinimas iš mokyklos.
5. Taikant Tvarkoje numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius
ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas, poveikio priemonės
parinkimui ir taikymui svarbias, aplinkybes.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Mokykla, taikydama poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, turi
supažindinti mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus) arba bent vieną iš jų su Mokyklos
dokumentais (jų pakeitimais), kuriuose numatytos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems
mokiniams, jų taikymo sąlygos ir tvarka;
2. Su Taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasės auklėtojas (mokiniai
įpareigojami pasirašyti).
3. Taisyklės skelbiamos Jungėnų pagrindinės mokyklos interneto tinklalapyje.
4. Tvarkos priežiūrą vykdo mokyklos Vaiko gerovės komisija.
5. Pateikus pasiūlymų šio aprašo punktai gali būti koreguojami mokyklos direktoriaus įsakymu.

