
PANEVĖŽIO ROŽYNO PROGIMNAZIJOS (įstaigos kodas 190421719) 

DARBO TVARKOS TAISYKLĖS (ištrauka) 

IX. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
127. Mokinio elgesio taisyklės nustato mokinių elgesio taisykles mokykloje, jos teritorijoje ir mokykloje 

vykstančių užsiėmimų bei mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už jos ribų, metu.  

128. Mokinys turi teisę:  

128.1. į nemokamą mokymą mokykloje;  

128.2. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, kabinetais, sporto ir aktų salėmis;  

128.3. mokytis pagal savo gebėjimus;  

128.4. gauti kokybišką išsilavinimą;  

128.5. gauti pedagoginę ir mokykloje esančių specialistų teikiamą pagalbą;  

128.6. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;  

128.7. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;  

128.8. dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, 

projektinėje, socialinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;  

128.9. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis;  

128.10. būti informuotas apie savo teises ir pareigas;  

128.11. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.  

129. Mokinys privalo:  

129.1. gerbti Lietuvos valstybę: jos simbolius, istoriją, kultūrą ir kalbą;  

129.2. laikytis etikos normų, gerbti mokytojus, mokyklos bendruomenės narius ir jų nuomonę;  

129.3. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, vidaus tvarkos 

taisyklių, mokinio elgesio taisyklių reikalavimų;  

129.4. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gebėjimus;  

129.5. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Praleistas pamokas turi pateisinti 

tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliais, gydytojų pažymomis ar kitų įstaigų išrašytais dokumentais;  

129.6. laikytis higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti tvarkingą ir švarią uniformą;  

129.7. pasiruošti pamokoms, turėti mokymusi reikalingas priemones;  

129.8. pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams. Atlikti mokytojo, auklėtojo, 

mokyklos specialistų, administracijos pateiktas užduotis;  

129.9. iš mokyklos ar iš pamokos išeiti tik leidus mokytojui, visuomenės sveikatos priežiūros specialistui, 

auklėtojui, mokyklos administracijai. Išleistas iš pamokos(-ų) mokinys privalo pranešti klasės auklėtojui;  

129.10. pertraukų metu nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti, kultūringai elgtis, vykdyti mokytojų ir 

budinčių mokytojų nurodymus;  

129.11. tausoti mokyklos turtą, taupyti elektros energiją, vandenį;  

129.12. atlyginti už sugadintą, prarastą mokyklos turtą;  

129.13. mokyklos bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose mokyklos patalpose laikytis tose patalpose 

nustatytos tvarkos;  

129.14. žinoti ir išvykų metu laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės apsaugos ir saugaus elgesio vandenyje 

taisyklių, bei darbo saugos taisyklių pamokose ir kitose veiklose.  

130. Mokykloje ir jos teritorijoje mokiniui draudžiama:  

130.1. savavališkai palikti kabinetą ir mokyklos teritoriją pamokų metu;  

130.2. naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti 

pinigų ar daiktų, platinti literatūrą, skatinančią ir propaguojančią smurtą bei pornografiją;  

130.3. rūkyti, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas;  

130.4. atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas 

ir kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus;  

130.5. per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3, MP4 grotuvais, ausinukais ir kitomis 

priemonėmis, nesusijusiomis su mokymosi procesu galima tik mokytojui leidus. Nesilaikant šių 

reikalavimų, minėtos priemonės bus paimtos, perduotos mokyklos administracijai ir grąžintos tik tėvams 

(globėjams, rūpintojams);  

130.6. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti gėrimus;  

130.7. lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus;  

130.8. vėluoti į pamokas;  

130.9. mokyklos patalpose draudžiamą dėvėti striukes, paltus, puspalčius, pirštines, kepures, gobtuvus;  

130.10. prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokias daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta 

mokyklos organizuojamų renginių metu.  

 


