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ŠILUTĖS R. ŽEMAIČIŲ NAUMIESČIO MOKYKLOS-DARŽELIO  

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS  

 

I  SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės r. Ţemaičių Naumiesčio mokyklos-darţelio mokinio elgesio taisyklės 

reglamentuoja mokinio teises ir pareigas. 

2. Šios taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 46 

straipsniu. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS  

 

3. Mokinys privalo atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, 

būti atidus ir aktyvus pamokų metu, sąţiningai atlikti uţduotis, lankyti mokyklą. 

4. Mokinys turi atsinešti mokymuisi reikalingas priemones. 

5. Mokinys nevėluoja į pamokas. 

6. Pamokų bei kitų renginių metu elgiasi drausmingai, netrikdo pamokos ar renginio 

rimties, reaguoja į mokytojo pastabas. 

7. Susirgęs ar susiţeidęs mokykloje privalo informuoti klasės mokytoją. 

8. Neatlikęs namų darbų, nepasiruošęs pamokai, turi informuoti mokytoją prieš 

pamoką. 

9. Mokinys privalo saugoti jam duotas mokymo priemones, vadovėlius, bibliotekos 

knygas. Uţ mokyklai padarytą ţalą mokinys (arba jo tėvai, globėjai) atsako įstatymų numatyta 

tvarka. 

10. Mokinys saugo klasėje esantį inventorių, palaiko tvarką, švarą visoje mokyklos 

teritorijoje: klasėse, laiptinėse, salėse, kieme. 

11. Mokinys pagarbiai bendrauja su bendramoksliais, mokytojais, mokyklos 

darbuotojais. 

12. Mokiniui draudţiama naudoti fizinę (muštis, stumdytis, spardyti) ir emocinę 

(pravardţiuoti, grasinti, ignoruoti) prievartą, vartoti necenzūrinius ţodţius. 

13. Mokinys vilki švarią, tvarkingąmokyklinę uniformą. 

14. Fizinio ugdymo pamokose mokiniui privaloma dėvėti sportinę avalynę bei aprangą, 

kuri nedėvima kitų pamokų metu, nesegėti auskarų, neturėti grandinėlių, nemūvėti ţiedų ir kitų 

aksesuarų. 

15. Draudţiama pamokose dėvėti striukes, paltus, juos privaloma laikyti spintelėse. 

16. Mokiniui grieţtai draudţiama pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, 

ausinukais, triukšmauti, paţeidinėti mokykloje nustatytą tvarką. 

17. Draudţiama neštis į mokyklą kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus, 

propaguojančius ţiaurų elgesį, smurtą. 

18. Mokiniui draudţiama pertraukų ir pamokų metu išeiti uţ mokyklos teritorijos ribų. 

19. Mokinys privalo laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

20. Mokinys privalo viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti 

savo mokyklai. 

21. Mokinys privalo uţdarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias veido kaukes 

paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja 

https://www.baltijosmokykla.lt/mokiniams/81-mokiniu-elgesio-taisykles.html


Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimai ar kiti teisės aktai.Kaukių leidţiama nedėvėti asmenims sportuojant, veiklų, kurių 

negalima atlikti būnant su kauke (dainuojant, ţaidţiant, pedagoginių pertraukėlių metu, valgant, 

atskirais atvejais pamokose - uţtikrinant taisyklingą garsų tarimą), vykdymo metu, taip 

pat neįgalumą turintiems asmenims, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (šiems asmenims rekomenduojama nešioti veido 

skydelį).  

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Mokiniui, nesilaikančiam Mokinio elgesio taisyklių, taikomos drausminės 

priemonės: 

25.1.pastaba; 

25.2.rašytinė pastaba; 

25.3.prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais); 

25.4.pokalbis Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

25.5. Vaiko gerovės komisijos teikimu, mokyklos-darţelio direktorius gali priimti 

sprendimą nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso;  

26. Mokinio elgesio taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, naikinamos, atsiţvelgiant 

į teisės aktų pakeitimus.  

 

 

     

 

 

 


