
Išrašas iš Panevėžio „Vyturio“ progimnazijos 

   Darbo tvarkos taisyklių 

 

 

 

XV  SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. 

 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS ĮVAIRIOSE MOKYKLOS VIETOSE 

 

78. Pagrindinės mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį tarpusavyje, su 

mokytojais, kitais darbuotojais, Mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginių ir ekskursijų metu, 

atsakomybę dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo ir kitų pažeidimų, bei mokinių 

atsakomybę ir skatinimą.  

79. Panevėžio ,,Vyturio“ progimnazijos mokinys: 

79.1.   atsakingai vykdo pagrindinę mokinio pareigą – aktyviai mokosi per pamokas, 

sąžiningai atlieka savarankiškas ir kontrolines užduotis;  

79.2. kasdien peržiūri informaciją elektroniniame dienyne ir Mokyklos tvarkaraščio lentoje; 

79.3. nepraleidinėja pamokų ir nevėluoja į jas be priežasties. Praleistas pamokas pateisina 

Mokyklos nustatyta tvarka;  

79.4. iš Mokyklos pamokų metu išeina tik turėdamas tėvų, klasės vadovo, dalyko mokytojo 

raštišką prašymą, budėtojo arba visuomenės sveikatos priežiūros specialisto pažymą, jei jų nėra 

privalo gauti Mokyklos administracijos sutikimą; 

79.5. pagarbiai bendrauja, mandagiai ir kultūringai elgiasi mokykloje ir viešose vietose, 

garbingai atstovauja savo Mokyklai; 

79.6. bendrauja taisyklinga kultūringa kalba; 

79.7. laikosi saugaus elgesio ir gaisrinės saugos reikalavimų; 

79.8. vykstant pamokoms bet kurioje mokyklos vietoje užtikrina tylą; 

79.9. nešiukšlina Mokykloje ir jos teritorijoje; 

79.10. tualetuose laikosi higienos reikalavimų, taupiai naudoja elektrą, vandenį ir kitus 

Mokyklos išteklius; 

79.11. Mokyklos valgykloje valgo klasei nurodytos pertraukos metu; 

79.12. saugo asmeninius daiktus, nepalieka jų klasėse, kabinetuose, kitose patalpose; 

79.13. radęs pamestus, be priežiūros paliktus daiktus, juos paduoda budėtojui; 

79.14. ateina į mokyklą švariai, tvarkingai apsirengęs, dėvi uniformą (29 priedas). Visų 

pamokų metu susega ilgus, regėjimui trukdančius, plaukus. Nesipuošia  papuošalais, nedėvi prie 

mokyklinės uniformos nederančių drabužių, nenaudoja ryškaus makiažo, neatvyksta į mokyklą 

spalvotai lakuotais nagais. Sportinę aprangą ir avalynę dėvi tik kūno kultūros pamokose. Patalpose 

nedėvi viršutinių rūbų (paltų, striukių, kepurių ir pan.); 

79.15. pasitikrina sveikatą ir pristato pažymą kartą per metus rugsėjo 1 dienai. 

80.      Mokinio teisės:  
80.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, priimti pagalbą pamokoje ir  

konsultaciniuose centruose; 

80.2. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią 

mokymosi vietą; 

80.3. gauti informaciją apie save, savo ugdymosi rezultatus, savo pasiekimų vertinimą; 

80.4. gauti socialinę, psichologinę, pedagoginę, pirminę medicininę pagalbą; 

80.5. turėti kitų asmenų tolerantiškai priimamą minties, sąžinės, žodžio laisvę; 

80.6. dalyvauti Mokyklos savivaldoje; 

80.7. prisidėti prie Mokyklos, klasės popamokinių renginių organizavimo; 

80.8.   dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

80.9.   nustatyta tvarka naudotis Mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto, šokių 

bei aktų salėmis, atitinkamais kabinetais, naudotis kita mokyklos materialine ir technine baze; 



80.10. visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus ir talentus; 

80.11. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį amžių, sveikatą bei poreikius; 

80.12. puoselėti savo kultūrą, papročius bei tradicijas. 

80.13.  įstatymų tvarka ginti savo teises. 

81.       Mokiniui draudžiama:  

81.1. į Mokyklą atsinešti ne mokymo procesui skirtus aštrius, degius, sprogius, lakius, 

aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar medžiagas (degtukus, žiebtuvėlius, peilius, dujų balionėlius, 

lazerinius žibintuvėlius, šaunamuosius ginklus ir kt.); 

81.2. atsinešti ir vartoti tabaką, elektronines cigaretes, alkoholinius ir energinius gėrimus, 

narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyvias medžiagas, bei jomis prekiauti ir dalinti; 

81.3. Mokyklos patalpose ir teritorijoje rūkyti;  

81.4. į Mokyklą atsinešti draudžiamus maisto produktus, nurodytus Vaikų maitinimo 

organizavimo tvarkos apraše; 

81.5. atsivesti pašalinius asmenis; 

81.6. pamokų metu išeiti iš mokyklos be leidimo; 

81.7. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, reketuoti;  

81.8. filmuoti, įrašinėti garsą ir fotografuoti be mokytojo leidimo, žaisti ar dalyvauti 

nuotoliniuose lošimuose (lošėjų statymai priimami ir laimėjimai išmokami naudojantis ryšio 

priemonėmis; 

81.9. vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, spjaudytis, gliaudyti 

saulėgrąžas;  

81.10. Mokyklos patalpose bėgioti, triukšmauti, stumdytis, demonstruoti kovinius judesius; 

81.11. pamokoje ir renginių metu naudotis ausinukais, išmaniaisiais laikrodžiais, 

mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti kuprinėje ir  išjungti). Įskaitinių darbų metu mobilieji 

telefonai turi būti išjungti ir padėti ant stalo; 

81.12. gadinti Mokyklos turtą, be leidimo liesti kitų asmenų daiktus; 

81.13. parduoti, pirkti, atiduoti nemokamo maitinimo talonus; 

81.14. klastoti asmens dokumentus;   

81.15. sergant pedikulioze lankyti pamokas, kol utėlės ir glindos bus išnaikintos. 

82.       Darbo tvarkos ir elgesio taisyklės mokyklos rūbinėje: 
82.1. atvykę į mokyklą, mokiniai paltus ir striukes palieka mokyklos rūbinėje ir gauna 

žetoną su numeriu;  

82.2. rūbus pasiima eilės tvarka pateikę žetoną;  

82.3. rūbai priimami tik su prisiūtomis pakabomis;  

82.4. rūbai išduodami tik vienam asmeniui;  

82.5. pametus žetoną, striukė ar paltas mokiniui grąžinami parašius prašymą; 

82.6. rūbuose nepalieka pinigų ar kitų vertingų daiktų; 

82.7. naudojasi spintelėmis pagal Mokykloje patvirtintą tvarką (30 priedas) 

83.      Darbo tvarkos ir elgesio taisyklės kabinetuose ir kitose mokymosi aplinkose: 
83.1. mokiniai į kabinetą įleidžiami ne vėliau kaip po pirmo skambučio, iki antro skambučio 

pasiruošia visas pamokai reikalingas priemones;  

83.2. pamoka prasideda mokiniams atsistojus; 

83.3. sėdi pastovioje, mokytojo nurodytoje vietoje;  

83.4. netrukdo mokytojui ir draugams;  

83.5. bendrauja bendrine kalba;  

83.6. naudodamiesi sąsiuviniais, vadovėliais ir kitomis priemonėmis juos tausoja ir vykdo 

vieningus mokytojo reikalavimus ir  mokinių užrašų tvarkos reikalavimus (31 priedas);  

83.7. pasibaigus pamokai, mokiniai iš kabineto gali išeiti tik mokytojui leidus, palikdami 

tvarkingą darbo vietą;  

83.8. pamokų metu nekramto gumos, nevalgo, negeria gėrimų; 

83.9. laboratorijos, informacinių technologijų, technologijų kabinetų, sporto salės ir 

bibliotekos darbo tvarkos ir elgesio taisyklės pateikiamos prieduose (32-36 priedai); 



83.10. pakeitus ugdymosi vietą dėl netinkamo elgesio pamokos metu, atlieka mokytojo 

pateiktas užduotis, prižiūrint įgaliotam asmeniui (socialiniam pedagogui, Pagalbos skyriaus vedėjui, 

raštinės darbuotojui). 

84.   Darbo tvarkos ir elgesio taisyklės mokyklos valgykloje: 
84.1. Mokyklos valgyklos darbo laikas – 8.45 – 15.30 val.; 

84.2. per pirmąją ilgąją pertrauką valgo 1-4 klasių mokiniai; 

84.3. per antrąją ilgąją pertrauką valgo 5-8 klasių mokiniai; 

84.4. mokiniai į valgyklą su striukėmis neįleidžiami;  

84.5. valgykloje netriukšmaujama, nelakstoma; 

84.6. indus ir stalo įrankius pavalgę visi nusineša patys;  

84.7. valgymo įrankių ir indų neišsineša iš valgyklos, jų negadina; 

84.8. maistą įsigyja eilės tvarka;  

84.9. nevalgantieji pertraukų metu neužima sėdimų vietų;  

84.10. mokinys, turintis nusiskundimų dėl valgyklos personalo elgesio ar maisto kokybės, 

kreipiasi į pradinių klasių mokytoją arba klasės vadovą, jei gautame patiekale randa svetimkūnių, 

informuoja valgyklos darbuotoją ir Mokyklos budėtoją.  

85. Mokinių elgesio taisyklės koridoriuose ir laiptinėse: 
85.1. lipti laiptais dešine laiptų puse, nulipti – kaire laiptų puse, nebėgti ir nesistumdyti; 

85.2. saugoti koridorių sienas, inventorių, negadinti rankdarbių, ekspozicijų, gėlynų; 

85.3. paklusti budinčių mokytojų nurodymams; 

85.4.  apie elgesio pažeidimus ar atsitikusią nelaimę informuoti budintį mokytoją, budintį 

Mokyklos vadovą, klasės vadovą ar socialinį pedagogą. 

86. Mokinių elgesys renginių metu: 
86.1. į aktų salėje vykstantį renginį ateiti be kuprinės (kuprinės paliekamos klasės vadovo 

arba lydinčio mokytojo kabinete); 

86.2. sėdėti prie savo klasės su klasės vadovu ar mokytoju; 

86.3. elgtis tolerantiškai visiems renginio dalyviams, garsiai nereikšti neigiamų emocijų, 

pastabų, netriukšmauti; 

86.4. esant svarbiam reikalui iš aktų salės išeiti tik pertraukėlės metu tarp pasirodymų 

mokytojui leidus; 

86.5. į aktų salę įeiti ir išeiti nestumdant kitų. 

87. Elgesys edukacinių programų metu: 
87.1.  laikytis instruktažo apie elgesį kelionių metu; 

87.2.  vykdyti kelionės vadovo, vairuotojo nurodymus; 

87.3.  nuvykus nesavivaliauti ir būti su grupe. 

_________________ 

 


