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Mokinių elgesio taisyklės 1
Mokinys privalo:
5.1. Stengtis elgtis taip, kad netrukdytų kitiems pamokų metu ir nesudarytų grėsmės pertraukų metu ir
kitomis aplinkybėmis.
5.2. Pagarbiai elgtis su mokytojais ir mokyklos bendruomenės nariais. Ypatingais atvejais (sunkus
sąmoningas nusikaltimas, piktybinis vidaus taisyklių laužymas ar chuliganizmas) kviečiama policija,
kuri pradeda tyrimą, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).
5.3. Į mokyklą ateiti laiku, t.y. 5 – 10 minučių prieš pamokas. Esant reikalui iš dalies pamokų mokinys gali
išeiti su mokytojo žinia, pateikęs raštišką tėvų prašymą.
5.4. Palaikyti mokykloje, klasėje švarą, tvarką ir saugoti mokyklos turtą, viršutinius drabužius kabinti
rūbinėje, pamokų metu nebūti klasėje su striukėmis, paltais ir pan., jeigu patalpų temperatūra atitinka
higienos normų reikalavimus. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokos metu.
5.5. Būti drausmingas, mandagus ir geranoriškas, pagarbiai elgtis su visais mokyklos bendruomenės nariais,
nenaudoti psichologinių ir / ar fizinių patyčių.
5.6. Nevartoti necenzūrinių žodžių. Bet koks necenzūrinių žodžių vartojimas mokykloje, jos teritorijoje ir /ar
kito asmens įžeidimas naudojant necenzūrinius žodžius gali būti laikomas smulkiu chuliganizmu ir
baudžiamas pagal Administracinį teisės pažeidimų kodeksą.
5.7. Netoleruoti žalingų įpročių. Tabako, alkoholio gaminių ir psichotropinių medžiagų vartojimas
mokykloje, mokyklos teritorijoje ir / ar pasirodymas mokykloje neblaiviam laikomas smulkiu
chuliganizmu ir baudžiamas pagal Administracinį teisės pažeidimų kodeksą.
5.8. Laikytis susitarimų. Naudotis mobiliaisiais telefonais pamokų metu draudžiama. Mokykla neatsako už
mobiliųjų telefonų ir kitų prabangos prekių, nenaudojamų ugdymo procese, saugumą.
5.9. Gerbti kitus. Mokykloje draudžiama daryti slaptus vaizdo ir garso įrašus bei savavališkai talpinti
mokykloje filmuotą medžiagą, nuotraukas internete, rašyti įžeidžiančio turinio žinutes socialiniuose
tinkluose.
5.10. Mokytis pagal gebėjimus, be priežasties nepraleidinėti pamokų ir nevėluoti į pamokas.
5.11. Pasiruošti pamokoms. Turėti visas pamokoms reikiamas priemones: vadovėlius (aplenktus),
sąsiuvinius, rašymo priemones ir t.t.
5.12. Už 1–3 praleistas mokslo dienas galima pristatyti tėvų rašytą pateisinimo raštelį arba informuoti klasės
auklėtoją telefonu, sms trumpąja žinute, elektroniniu paštu ar pateisinti praleistas pamokas per
elektroninį dienyną (tik iš tėvų, glogėjų, rūpintojų paskyros). Už ilgesnį laikotarpį būtina pristatyti
gydytojo pažymą. Pateisinimo raštelius būtina pateikti klasės auklėtojui per tris darbo dienas.
5.13. Reguliariai peržiūrėti elektroniniame dienyne savo mokymosi rezultatus ir aptarti juos su tėvais.
5.14. Saugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybę, būti drausmingas gatvėje, laikytis saugaus eismo taisyklių
įlipant ir išlipant iš autobuso, laukiant autobuso stotelėje, tamsiu paros metu nešioti atšvaitus.
5.15. Į Laisvalaikio salės fojė, aktų salę, kitus kabinetus įeiti tik kartu su mokytoju, saugoti ten esantį turtą.
Jei mokinys(ė) sugadino ten esantį turtą, informuojami mokinio tėvai dėl padarytų nuostolių atlyginimo.
5.12. Rūpintis vadovėlių tausojimu ir išsaugojimu. Pametus vadovėlį (knygą) ar sąmoningai suniokojus,
atlyginti padarytą žalą bibliotekai, o išduodant naujus vadovėlius toks mokinys juos gauna paskutinis.
5.13. Tinkamai atlikti budinčių pareigas klasėje, valgykloje, mokykloje. Mokinių budėjimas mokykloje
vykdomas pagal „Skriaudžių pagrindinės mokyklos budėjimo tvarkos aprašą“.
5.14. Laiku ir tinkamai atlikti klasės auklėtojų ir mokytojų įpareigojimus.
5.15. Prasidėjus naujiems mokslo metams, iki rugsėjo 15 d., pateikti klasės auklėtojui medicininę pažymą
apie sveikatos būklę (forma Nr. 027-1/a).
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Su mokinio elgesio taisyklėmis susipažinę mokiniai, tėvai (globėjai) pasirašo 2 lape, tam skirtoje vietoje.

5.16. Laikytis nustatytos tvarkos. Mokyklos koridoriuose ir laiptinėse nesistumdyti, nebėgioti, nedarinėti
langų, nekaišioti kitiems mokiniams kojų.
5.17. Elgtis atsakingai. Valgykloje draudžiama stumdytis, šūkauti, laistytis, šiukšlinti. Pavalgę moksleiviai
indus nusineša patys.
5.18. Laikytis saugaus elgesio taisyklių. Ugdymo proceso metu ir laukiant mikroautobuso iš mokyklos
teritorijos mokiniams išeiti draudžiama.
5.19. Laikytis viešosios tvarkos taisyklių. Mokykloje draudžiama žaisti azartinius žaidimus.
5.20. Saugoti savo ir kitų gyvybę. Mokykloje draudžiama turėti ir naudoti pirotechnikos gaminius.
5.21. Atsispirti neigiamai įtakai. Mokykloje draudžiama turėti ir naudoti elektronines cigaretes.
5.22. Rūpintis savo sveikata. Mokykloje draudžiama naudoti energetinius ir / ar kitus gėrimus, kurie daro
poveikį augančiam organizmui.
__________________________________________
Su Mokinių elgesio taisyklėmis, patvirtintomis direktorės įsakymu 2014-10-07 Nr. 80-V, susipažinau:

_________________________________________
Mokinio (ės) vardas, pavardė, parašas

______________

____________________

(klasė)

(data)

Su Mokinių elgesio taisyklėmis, patvirtintomis direktorės įsakymu 2014-10-07 Nr. 80-V, susipažinau:
ir aptariau su dukra / sūnumi ___________________________________________________________
(pabraukti)

Vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė, parašas, data

