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ŠIAULIŲ GEGUŽIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šios Gegužių progimnazijos vidaus tvarkos taisyklės mokiniams (toliau – taisyklės)
reglamentuoja mokinių teises ir pareigas, elgesį prieš pamokas, per pamokas ir pertraukas, budinčių
mokinių pareigas, bendrąsias taisykles dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei kitų
pažeidimų ir mokinių, pažeidžiančių taisykles, atsakomybę.
2. Šios taisyklės sudarytos remiantis Švietimo įstatymu, progimnazijos nuostatais,
progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, valstybės dokumentais, reglamentuojančiais mokyklų
veiklą.
II. SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖS
3. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
4. nevaržomai rinktis neformaliojo švietimo programas ir savišvietą;
5. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams;
6. dalyvauti mokyklos savivaldoje, būti išrinktam į mokyklos ir šalies mokinių savivaldos
institucijas;
7. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
8. jaustis užtikrintam, kad drausmė mokykloje yra palaikoma metodais, užtikrinančiais
pagarbą mokinio orumui, sveikatai ir dorovei apsaugoti;
9. turėti higieninius reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje
aplinkoje;
10. gauti nemokamus pusryčius, pietus ir aprūpinimą mokinio reikmenimis pagal steigėjo
nustatytą tvarką;
11. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.
III. SKYRIUS
MOKINIŲ PAREIGOS
12. Reguliariai lankyti mokyklą, laikytis mokinių elgesio, mokyklos vidaus tvarkos ir
kultūringo elgesio taisyklių;
13. į progimnaziją ateiti tvarkingai apsirengus, vilkėti uniformą su įsegtu mokyklos
ženkliuku arba prisiūta emblema;
14. gerbti mokyklos bendruomenės narius ir jų nuomonę;
15. neatvykęs į progimnaziją (pamoką), tą pačią dieną turi pranešti klasės auklėtojui.
Kiekviena mokinio praleista pamoka turi būti pateisinta gydymo, neformaliojo švietimo įstaigos ar
tėvų (gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį, išskyrus atvejus, kai iš anksto gaunamas
mokyklos administracijos leidimas) pažyma, kurioje nurodomas mokinio neatvykimo laikas ir
priežastys;
16. per pamokas, renginius, ekskursijas laikytis saugaus ir mandagaus elgesio reikalavimų;
17. rūpintis asmeninių (savo) daiktų apsauga. Pamokų metu rūbinė užrakinama;

18. įgyti pakankamai žinių ir patirties, kad sugebėtų teisingai pasirinkti tolesnį gyvenimo
kelią;
19. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją;
20. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties;
21. apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo
priemonėmis, skaičiuotuvais ir kt.);
22. užtikrinti savo darbo vietos ir duotų priemonių saugumą, tvarkingumą ir švarą;
23. tvarkingai apsirengti, patalpoje būti be kepurės ir striukės. Sportinę aprangą naudoti tik
kūno kultūros pamokose;
24. pranešti mokytojui prieš pamoką apie neatliktus namų darbus, nepasiruošimą pamokai;
25. turėti tvarkingą (su surašytais pažymiais, tėvų parašais) mokinio knygelę;
26. išeiti iš pamokos galima tik mokytojui leidus;
27. dalyvauti mokyklos savivaldoje, popamokiniuose renginiuose, atstovauti mokyklai,
klasei, talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos renginius;
28. elgtis pagal nustatytas saugaus elgesio taisykles valgykloje, skaitykloje, sporto salėje,
chemijos ir fizikos, biologijos, technologijų kabinetuose;
29. saugoti ir tausoti iš mokyklos bibliotekos gautus vadovėlius;
30. atlikti numatytas socialinės veiklos valandas mokykloje;
31. tausoti ir saugoti mokyklos turtą, atlyginti mokyklai padarytą žalą (pagal Civilinį
kodeksą);
32. pasibaigus pamokoms ir užsiėmimams, išeiti iš mokyklos, netrukdyti kitų darbui, palikti
tvarkingas patalpas;
33. per pamoką dirbti tyliai, tvarkingai, netrukdyti mokytojui ir klasės (grupės) mokiniams;
34. į pamoką atsinešti reikalingas mokymosi priemones ir Mokinio knygelę;
35. mokinys turi tausoti ir saugoti mokyklos inventorių, patalpas, mokymo priemones ir kitą
mokyklos turtą bei atsakyti už jo priežiūrą;
36. pamokų metu mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams, mokytojui. Vykdyti mokytojo
reikalavimus;
37. pamokose naudoti tik ugdymo procesui reikalingas IKT priemones bei programas;
38. per pertraukas mokykloje laikytis saugos reikalavimų: nebėgioti, netriukšmauti,
nesistumdyti, elgtis mandagiai, kultūringai, bet kuriam mokytojui pageidaujant prisistatyti (pasakyti
savo vardą, pavardę, klasę);
39. jei mokinys pamokų ir pertraukų metu išeina už mokyklos ribų, mokykla už jo saugumą
neatsako;
40. budėti klasėse (kabinetuose), rūbinėje, valgykloje pagal sudarytus budėjimo grafikus,
apie pastebėtus tvarkos pažeidimus praneša budinčiam mokytojui, mokyklos administracijai;
41. vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus, budėti mokyklos administracijos ir
klasės vadovo nustatyta tvarka klasėje ir valgykloje;
42. nepažeidinėti mokinio elgesio taisyklių.
IV. SKYRIUS
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
43. Negalima naudoti elektroninį paštą ir internetinę prieigą Lietuvos Respublikos
įstatymais draudžiamai veiklai, šmeižiančio, įžeidžiančio, grasinamojo pobūdžio ar visuomenės
dorovės ir moralės principams prieštaraujančiai informacijai, kompiuterių virusams, masinei
piktybinei informacijai (spam) siųsti ar kitiems tikslams, kurie gali pažeisti Mokyklos ar kitų
asmenų teisėtus interesus.
44. Mokykloje ir jos teritorijoje negalima IKT priemonių naudoti kito asmens
fotografavimui, filmavinui, pokalbių įrašymui, dalintis analogiška medžiaga internete.
45. Negalima į mokyklą atsinešti, dalintis ir naudoti aštrius, degius, sveikatai pavojingus
daiktus (dujų balionėlius, peilius ir kt.), vartoti alkoholinius ir energetinius gėrimus, narkotines ir
psichotropines medžiagas, tabako gaminius.

46. Negalima įžeidinėti mokytojus ir kitus progimnazijos darbuotojus, kitus mokinius,
vartoti necenzūrinius žodžius, naudoti fizinį bei psichologinį smurtą.
47. Negalima be mokytojų leidimo eiti į mokytojų kambarį.
48. Negalima keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, žaisti
azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą.
49. Negalima pamokos metu valgyti, kramtyti gumą, šiukšlinti klasę.
50. Negalima bėgioti, stumdytis, išdykauti, pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti, gąsdinti,
skriausti kitus mokinius.
V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
51. Gegužių progimnazijos mokiniai turi suvokti ir siekti mokyklos Vizijos: kultūringas,
doras, pilietiškas, aktyvus, kūrybiškas, sveikas, laimingas Vaikas, gebantis įgytas žinias ir
gebėjimus pritaikyti besikeičiančioje visuomenėje.
52. Taikomos mokinių drausminimo priemonės: žodinis įspėjimas, individualus pokalbis,
pastaba elektroniniame dienyne, mokinio dienoraštyje, mokinio knygelėje, mokinio ar klasės
„Drausmės ir skatinimo sąsiuvinyje“, paaiškinimas raštu informuojant mokinio tėvus (globėjus,
rūpintojus) arba kviečiant juos į mokyklą, svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijos arba
Mokytojų tarybos, Direkcinės tarybos posėdžiuose, nusižengimų aprašymo perdavimas Šiaulių
miesto policijos komisariato arba miesto Vaikų teisių apsaugos skyriaus specialistams, miesto
Vaiko gerovės komisijai.
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