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KĖDAINIŲ JUOZO PAUKŠTELIO PROGIMNAZIJOS  

 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 
 

1. Kėdainių Juozo Paukštelio progimnazijos Mokinio elgesio taisyklės (toliau – taisyklės) 

reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, atsakomybę dėl narkotinių 

ir psichotropinių medžiagų vartojimo, kitų pažeidimų. 

2. Šios taisyklės sudarytos, vadovaujantis LR Konstitucija, LR Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymu, Švietimo įstatymu, ir kitais LR įstatymais, mokyklų veiklą reglamentuojančiais 

teisės aktais, Progimnazijos nuostatais. 

3. Mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – Tėvai) privalo žinoti bei vykdyti 

mokinio elgesio taisykles ir Mokymo sutarties sąlygas. 

4. Mokiniai, bendraudami su mokytojais, kitais darbuotojais progimnazijos patalpose ir 

teritorijoje, dalyvaudami renginiuose ir ekskursijose už progimnazijos ribų, vadovaujasi saugos, 

mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais. 

 

II. MOKINIO TEISĖS 

 

5. Nemokamai gauti informaciją apie rajone veikiančias ugdymo įstaigas, švietimo 

programas, mokymosi formas. 

6. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius emociškai saugioje aplinkoje, savarankiškai 

mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą: 

6.1. rinktis progimnazijos siūlomas ugdymo programas, antrąją užsienio kalbą, neformaliojo 

švietimo programas, būrelius, klubus ir kt.; 

6.2. esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose; 

6.3. gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją, profesinę informacinę pagalbą, 

išsamią informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

6.4. mokytis savitarpio pagarba grįstoje emociškai saugioje aplinkoje, kur jų nuomonė ir 

siūlymai išklausomi ir vertinami; 

6.5. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą. 

7. Būti objektyviai įvertintam už mokymosi pasiekimus. 

8. Dalyvauti progimnazijos savivaldoje. 

9. Nemokamai naudotis progimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams). 

10. Gauti progimnazijoje nemokamą maitinimą, kelionės išlaidų kompensavimą, mokinio 

pažymėjimą įstatymų nustatyta tvarka. 

11. Kurti pozityvų mokyklos mikroklimatą, teikti nuomonę ir idėjas, savanoriškai dalyvauti 

prasmingoje veikloje. 

 

III. MOKINIO PAREIGOS 

 

12. Stropiai ir sąžiningai mokytis, analizuoti pasiektus rezultatus, sėkmės veiksnius ir 

trukdžius, numatyti tolimesnius žingsnius trikdžiams šalinti, be priežasties nepraleidinėti pamokų. 

13. Laiku ateiti į pamokas ir į kitus užsiėmimus, turėti visas mokymuisi būtinas priemones 

(knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.). 



14. Progimnazijoje mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą (uniformą sudaro tamsiai 

mėlynas švarkas, tamsiai mėlynos kelnės ar mokyklinis/tamsios spalvos sijonas). Patalpose nedėvėti 

viršutinių rūbų (paltų, striukių, kepurių), megztinių, bluzonų su gobtuvais, treningų (išskyrus kūno 

kultūros pamokas). 

15. Mokiniai privalo laikytis naudojimosi kompiuteriais informacijos centre taisyklių, 

naudojimosi biblioteka tvarkos, skaityklos tvarkos, laikytis naudojimosi asmeninėmis daiktų 

saugojimo spintelėmis tvarkos. 

16. Progimnazijoje ir jos teritorijoje laikytis saugos ir kultūringo elgesio reikalavimų. 

17. Mandagiai elgtis, gerbti save, kitus mokinius, mokytojus, vadovus ir visą progimnazijos 

personalą, gerbti savo mokyklą, jos simbolius. 

18. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos: 

18.1. neparuošus namų darbų, apie tai pamokos pradžioje turi pranešti mokytojui ir 

paaiškinti priežastis; 

18.2. atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų darbų užduotis; 

18.3. netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, mokytojui, neužsiimti pašaline, nesusijusia su 

mokymo procesu veikla, kultūringai ir drausmingai elgtis; 

18.4. iš pamokos išeiti tik mokytojui leidus; 

18.5. mokiniai į progimnaziją atsineša tik su ugdymu susijusius daiktus. Už daiktų, 

nesusijusių su ugdymu (telefonų, planšetinių kompiuterių ir kt.), saugumą progimnazija neatsako 

mokiniams, turintiems atleidimą nedalyvauti kūno kultūros pamokoje (nesportuoti), privaloma būti 

pamokoje (stebėti); 

18.6. mokiniams atleistiems nuo fizinio krūvio, privaloma būti kūno kultūros pamokoje ir 

stebėti pamoką, ar atlikti kitas mokytojo paskirtas užduotis (skaičiuoti rezultatus, žaisti stalo 

žaidimus ir pan.). 

19. Praleidus pamokas dėl ligos, atnešti medicininę pažymą, dėl kitų priežasčių – tėvų 

pasirašytą pateisinimą (ne daugiau kaip už tris dienas), informuoti klasės vadovą. 

20. Budėti klasėje ir progimnazijoje pagal grafiką. Gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus. 

21. Laikytis elgesio taisyklių rūbinėje: 

21.1. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų 

metu laikyti rūbinėje; 

21.2. drabužius paduoti budintiems mokiniams ar budinčiam darbuotojui; 

21.3. nepalikti kišenėse pinigų, mobiliųjų telefonų ir kitokių vertingų daiktų. Dingus rūbams 

kreiptis į rūbininką, klasės vadovą ar budintį direktoriaus pavaduotoją. 

22. Valgykloje valgyti nurodytu laiku, elgtis ramiai, pagarbiai bendrauti su valgyklos 

darbuotojais, klausyti budinčių mokinių ir mokytojų, pavalgius nusinešti indus. 

23. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, progimnazijoje ir jos teritorijoje. Kabinetuose, 

koridoriuose taupiai naudoja elektrą, vandenį ir kitus progimnazijos išteklius. 

24. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir progimnazijos turtą, inventorių, 

patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones: 

24.1. radus pamestus, be priežiūros paliktus daiktus, juos paduoti progimnazijos budėtojui, 

socialiniam pedagogui; 

24.2. saugoti asmeninius daiktus, nepalikti jų klasėse, kabinetuose, kitose patalpose; 

24.3. atlyginti padarytą žalą. 

25. Nedelsiant informuoti bet kurį progimnazijos darbuotoją (budintį direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui, socialinį pedagogą, direktorių ar kt.) apie progimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veiklas. 

26. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui sveikatos 

patikrinimo medicininę pažymą. 

27. Dalyvauti vietos bendruomenės veikloje, atlikti socialinę-pilietinę veiklą (pvz., 

savanorystė, dalyvavimas pilietinėje, socialinėje ir kitoje veikloje) progimnazijoje (5-6 kl.–15 val. 

7-8 kl.–20 val. per mokslo metus). 



28. Iš progimnazijos (pamokų) išeiti tik Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) pirmininkui 

leidus (jam nesant progimnazijoje, budinčiam direktoriaus pavaduotojui leidus). 

29. Turint laisvą pamoką, progimnazijoje elgtis kultūringai, netriukšmauti, būti bibliotekoje, 

skaitykloje, valgykloje. 

30. Susirgus/išvykus dalyko mokytojui, mokiniai užimami bibliotekoje, skaitykloje ar klasėje 

prižiūrint progimnazijos administracijos paskirtam darbuotojui (mokytojui, bibliotekininkui, 

socialiniam pedagogui, psichologui ir kt.). Prižiūrintį darbuotoją paskiria tą dieną budintis 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

31. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

32. Išvykstant iš progimnazijos grąžinti progimnazijai vadovėlius, mokymo priemones, iš 

bibliotekos paimtas knygas ir kitą turtą, mokinio pažymėjimą. 

33. Atsakyti už savo veiksmus ir poelgius pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir teisės 

aktus. 

 

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

34. Pamokos metu savavališkai išeiti iš pamokos kabineto, vaikščioti po progimnaziją ir 

trukdyti mokytojams vesti pamokas. 

35. Prekiauti progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta progimnazijos organizuojamų renginių metu (mugės ir pan.). 

36. Prieš kitus bendruomenės narius naudoti fizinį, emocinį (psichologinį) seksualinį smurtą, 

tyčiotis vartojant asmenį įžeidžiančius, necenzūrinius žodžius, rodyti įžeidžiančius gestus, inicijuoti 

elektronines patyčias. 

37. Žaisti azartinius žaidimus. 

38. Organizuoti muštynes, patyčias ar kitas smurto apraiškas, dalyvauti jose bei pasyviai 

stebėti. Vykstant joms būtina informuoti bet kurį progimnazijos darbuotoją. 

39. Įsinešti į progimnaziją kenksmingų (aštrių, degių) ir sveikatai pavojingų daiktų (dujų 

balionėlių, pirotechnikos priemonių ir kt.), cigarečių, alkoholinių gėrimų, narkotinių bei 

psichotropinių medžiagų, elektroninių cigarečių. 

40. Progimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, elektronines 

cigaretes, narkotines bei psichotropines medžiagas. 

41. Imti mokiniui nepriklausančius daiktus, dokumentus, mokymosi priemones, pinigus ir 

kitus vertingus daiktus. 

42. Progimnazijos darbuotojui įtarus, kad mokinys pažeidė Mokinio elgesio taisyklių 38, 39, 

40 punktus, kviečiamas progimnazijos socialinis pedagogas/VGK pirmininkas, kurie (mokiniui 

sutikus) siekiant asmens ir aplinkinių saugumo patikrina mokinio asmeninius daiktus. Mokiniui 

nesutikus į progimnaziją kviečiami tėvai ir/ar policija. 

43. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. 

44. Atsinešti į progimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, 

žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

45. Progimnazijos patalpose bėgioti, triukšmauti ir jos teritorijoje stumdytis, demonstruoti 

kovinius veiksmus. 

46. Progimnazijoje griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti, įrašinėti pokalbius: 

46.1. filmuoti ar fotografuoti kitus mokinius ir mokytojus be jų sutikimo, naudoti jų 

atvaizdą internetinėje viešoje erdvėje (LR asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas, 1996 m. 

birželio 11 d. Nr. Į-1374); 

46.2. progimnazijos darbuotojas turi teisę iš mokinio, pažeidusio šias taisykles, paimti 

telefoną ir perduoti jį progimnazijos direktoriui. Telefonas grąžinamas tik mokinio tėvams. 
 
 
 



V. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

47. Vadovaujantis mokinių skatinimo ir nuobaudų tvarka (Mokyklos direktoriaus 2014 m. 

birželio 9 d. įsakymas Nr. V1/139), už labai gerus ir gerus mokymosi rezultatus, pavyzdingą 

mokinio elgesio taisyklių laikymąsi, aktyvų dalyvavimą ir rezultatus neformaliojo švietimo veikloje 

mokiniai skatinami: 

47.1. žodžiu (pagyrimas); 

47.2. raštu (padėka, diplomas, viešinimas stende „Pasidžiaukime“, mokyklos interneto 

svetainėje);  

47.3. apdovanojimas specialiaisiais prizais; 

47.4. skatinimas kelionėmis, ekskursijomis. 

48. Pasiūlymus dėl mokinių apdovanojimo progimnazijos direktoriui teikia mokytojai, klasės 
ar neformaliojo švietimo vadovai, administracijos darbuotojai, specialistai. Pasiūlymus apibendrina 
ir teikia progimnazijos direktoriaus įsakymui direktoriaus pavaduotojai.  
 

VI. MOKINIO DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

49. Mokiniams, pažeidusiems mokinio elgesio taisykles, taikomos šios drausminimo 

priemonės (remiantis mokyklos direktoriaus 2014 m. birželio 9 d. įsakymu Nr. V1/139 patvirtinta 

Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka): 

49.1. mokiniai, pirmą kartą pažeidę, mokinio elgesio taisykles, pastebėti rūkantys, 

vartojantys alkoholinius gėrimus, narkotines bei psichotropines medžiagas, elektronines cigaretes 

rašo pasiaiškinimą klasės vadovui; socialinis pedagogas su jais vykdo prevencinį pokalbį 

dalyvaujant klasės vadovui, apie pažeidimą tėvus (globėjus, rūpintojus) informuojami tėvai 

(globėjai, rūpintojai) ir/ar teritorinės policijos įstaigos specialistai; 

49.2. mokiniui (iki 16 m.), šiurkščiai ir/ar pakartotinai pažeidusiam mokymo sutartį, 

progimnazijos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles, mokinio elgesio taisykles, iškilus realiai ir 

akivaizdžiai grėsmei progimnazijos bendruomenės narių saugumui, jo elgesys svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje, bausmė griežtinama: 

49.2.1. direktoriaus įsakymu mokiniui skiriama nuobauda – papeikimas; 

49.2.2. mokinys svarstomas progimnazijos VGK posėdyje, įtraukiamas į 

progimnazijos rizikos grupės mokinių sąrašą; 

49.2.3. VGK siūlymu, progimnazijos direktorius mokiniui skiria auklėjamojo 

pobūdžio darbus, reglamentuotus įstatymu; 

49.2.4. surinkta medžiaga apie mokinio netinkamą elgesį perduodama Kauno 

apskrities PK, Kėdainių r. PK policijos komisariato veiklos skyriaus specialistams; 

49.2.5. VGK sprendimu kreiptis į Kėdainių r. savivaldybės VGK dėl minimalios ar 

vidutinės priežiūros priemonės skyrimo; 

49.2.6. suderinus su Kėdainių r. savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus 

specialistais, gali būti siūloma keisti ugdymo įstaigą. 

49.3. vyresniems nei 16 metų mokiniams ar mokiniams, baustiems LR įstatymų nustatyta 

tvarka, siūloma keisti ugdymo įstaigą už grubius taisyklių pažeidimus: 

49.3.1. už sąmoningą progimnazijos nelankymą; 

49.3.2. už nesimokymą ir nepažangumą;  

49.3.3. už grubų ir įžūlų elgesį su bendruomenės nariais; 

49.3.4. už tyčinį progimnazijos turto gadinimą arba vagystes; 

49.3.5. už išgertuvių progimnazijoje organizavimą ar dalyvavimą jose, už  

49.3.6. narkotinių medžiagų platinimą ar vartojimą, rūkymą progimnazijos 

teritorijoje, elektroninių cigarečių vartojimą; 

49.3.7. už turto prievartavimą; 

49.3.8. už muštynių organizavimą, dalyvavimą jose. 

49.4. Mokiniui, piktybiškai sugadinusiam progimnazijai priklausančią nuosavybę, 



vadovaujantis LR įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka, jo tėvai atlygina žalą. 

50. Netinkamai besielgiantiems mokiniams gali būti taikomi fiziniai veiksmai (poveikio 

priemonių taikymo tvarka), kai siekiama: 

50.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

50.2. užkirsti kelią ir/ar nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, 

progimnazijos darbuotojus ar kitus asmenis; 

50.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui; 

50.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

progimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

50.5. nutraukti mokinio veiksmus niokojant turtą ir/ar apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

50.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar progimnazijos renginį, kai jis 

nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos 

(klasės, salės, valgyklos ar pan. (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas 

Nr. V-1268). 

51. Pasiūlymus dėl mokinio svarstymo Vaiko gerovės komisijoje teikia klasės vadovas. 

52. Nuobaudos per 3 dienas įrašomos į asmens bylas ir elektroninį dienyną (atsakingas klasės 

vadovas). 

 

 

__________________________________ 

 

PRITARTA 

Progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdyje 2017 m. rugpjūčio 28 d. Protokolo Nr.7 

5-10 klasių vadovų metodinės grupės posėdyje  2017 m. rugpjūčio 28 d.  

Mokytojų tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje Protokolo Nr.6 

Progimnazijos tarybos 2017 m. rugpjūčio 30 d. posėdyje Protokolo Nr.3 

 


