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PRIENŲ RAJONO SKRIAUDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Prienų rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos Mokinių elgesio taisyklės (toliau – 

Taisyklės), skirtos tam, kad visi mokyklos bendruomenės nariai (mokiniai, mokytojai, klasių 

vadovai ir kiti darbuotojai) jaustųsi mokykloje emociškai saugiai, vyrautų gera tvarka ir drausmė; 

mokiniai vadovautųsi mokyklos vertybėmis, moralės ir etikos principais, kad nuoširdus 

bendravimas su kitais taptų įpročiu. 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 

2. Mokiniai privalo: 

2.1. gerbti Lietuvos valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas, laikytis žmonių bendravimo 

normų; 

2.2. gerbti mokyklą, mokytojus ir kitus bendruomenės narius; 

2.3. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, mokyklos nuostatų, mokinio elgesio 

taisyklių bei saugaus  eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

2.4. savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir  moralaus elgesio normomis; 

2.5. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

2.6. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gebėjimus, įgytas žinias taikyti gyvenime; 

2.7. dalyvauti mokyklos / rajoniniuose ar nacionaliniuose pasiekimų patikrinimuose; 

2.8. dalyvauti neformalios veiklos renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir 

pomėgius; 

2.9. tinkamai derinti mokymąsi, darbą ir poilsį, vertinti savo ir kitų laiką; 

2.10. tausoti visuomeninį ir mokyklos turtą. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą 

atlygina tėvai (globėjai) įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka; 

2.11. mokykloje ir viešosiose vietose netriukšmauti, nešiukšlinti; 

2.12. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Kiekviena praleista 

pamoka turi būti pateisinta tėvų pranešimu (žodiniu ar raštišku) ar medicinos įstaigos pažyma, kur 

nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys; 

2.13. nenaudoti fizinio, psichologinio smurto, nevartoti necenzūrinių žodžių, neįžeidinėti kitų, 

nereikalauti pinigų ar daiktų; 

2.14. nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, psichotropinių 

medžiagų; 

2.15. atsisakyti kenksmingų įpročių, amoralių poelgių, padėti palaikyti tvarką mokykloje ir už jos 

ribų; 

2.16. į mokyklą nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių  saugumui ir sveikatai, bei daiktų, 

nesusijusių su ugdymo procesu (pirotechnikos gaminių, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų 

ir pan.);  

2.17. nesinešti į mokyklą garso įrašų, laikraščių, žurnalų ir kitų leidinių, kurie tiesiogiai skatina ar 

propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą ar pornografiją; 

2.18. nežaisti azartinių žaidimų ir žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus mokinius, 

sugadinti inventorių, patalpas; 

2.19. nesikviesti ir nesivesti į mokyklą pašalinių asmenų;  

2.20. pranešti mokyklos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą nusikalstamą veiklą, 

o esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams;  

2.21. laikytis mokinių elgesio taisyklių, nurodytų mokinio sutartyje su mokykla; 

2.22. planuoti ir sistemingai atlikti privalomą socialinę pilietinę veiklą (5–10 klasių mokiniams, 

bent 3 val. per trimestrą). 



2.23. laikytis saugumo reikalavimų vykstant mokykliniu autobusu: 

2.23.1. įlipti į autobusą ir išlipti iš jo tik jam sustojus; 

2.23.2. segėti saugos diržą; 

2.23.3. netrukdyti vairuotojui ir neblaškyti jo dėmesio; 

2.23.4. nevalgyti ir nevartoti gazuotų gėrimų; 

2.23.5. nešiukšlinti; 

2.23.6. pagarbiai elgtis su kitais mokiniais; 

2.23.7. dėvėti veido apsaugos priemones (pagal nustatytus reikalavimus). 

 

 

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

 

3. Pamokų metu mokiniai privalo: 

3.1. nuskambėjus pirmajam skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas, jeigu 

kabinetas atrakintas, pasiruošti pamokai. 

3.2. įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti, pakelti 

ranką; 

3.3. turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones; 

3.4. vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, negalima kramtyti 

kramtomosios gumos bei valgyti; 

3.5. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais be mokytojo leidimo, nesinaudoti MP3 grotuvais, 

ausinukais, išmaniaisiais laikrodžiais ir išjungti jų garsinius signalus. Mokiniams nesilaikant šios 

taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti gali tik atvykę į 

mokyklą mokinio tėvai (globėjai); 

3.6. nevaikščioti be mokytojo leidimo klasėje; 

3.7. pateikti tėvų prašymą dalyko mokytojui ar klasės vadovui, jeigu nori išvykti iš pamokos (ar 

mokyklos). Mokiniui susirgus ar kitais nenumatytais atvejais, jeigu mokinio negali paimti tėvai 

(globėjai) ar kitas asmuo, 5–10 klasės mokinys rašo prašymą klasės vadovui (jo nesant mokyklos 

administracijos atstovui) dėl išleidimo į namus, nurodo tėvų telefono numerį, kad mokyklos atstovas 

galėtų susisiekti ir informuoti tėvus dėl mokinio išleidimo; 

3.8. saugoti mokyklos inventorių; 

3.9. neužsidengti galvos gobtuvu, būti be kepurės, pirštinių ir striukės. 

 

 

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

4. Pertraukų metu mokiniai privalo: 

4.1. laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų, 

netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, higienos priemones, 

reaguoti į budinčių mokytojų ar kito personalo žodines pastabas; 

4.2. nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių; 

4.3. esant laisvai pamokai, mokiniams draudžiama triukšmauti koridoriuose; 

4.4. neišeiti iš mokyklos teritorijos; 

5. Mokiniams draudžiama savintis ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, 

naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus. 

 

 

V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE 

 

6. Mokyklos valgykloje mokiniai privalo: 

6.1. netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje; 

6.2. pavalgę nunešti indus į tam skirtą vietą; 

6.3. vykdyti budinčių mokytojų nurodymus ir reaguoti į žodines pastabas; 

6.4. nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių. 



 

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU 

 

7. Renginių metu mokiniai privalo: 

7.1. laikytis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintų reikalavimų ir renginių organizatorių 

nustatytos tvarkos, vykdyti budinčių mokytojų nurodymus; 

7.2. į laisvalaikio salę įeiti tik leidus mokytojui. 

 

 

VII. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI 

 

8. Mokykloje mokiniai privalo: 

8.1. laikytis higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti švariais, tvarkingais, etiketo normas 

atitinkančiais drabužiais; 

8.2. sportinę aprangą vilkėti tik fizinio ugdymo pamokose. Po pamokos persirengti ir persiauti 

avalynę.  

 

 

VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS IR ATSAKOMYBĖ  

NUOTOLINIŲ PAMOKŲ METU 

 

9. Mokiniai privalo prisijungti į vaizdo ar kitokio tipo pamoką gavę mokytojo kvietimą – pamokos 

nuorodą ir vykdyti šiuos susitarimus: 

9.1. laikytis pamokų tvarkaraščio, nevėluoti į nuotolines pamokas ir iš jų nepasišalinti anksčiau 

laiko; 

9.2. jeigu mokinys dėl tam tikrų priežasčių negali dalyvauti pamokoje, apie nedalyvavimą mokinio 

tėvai (globėjai) ar pats mokinys prieš pamoką turi informuoti dalyko mokytoją ar klasės vadovą; 

9.3. elgtis mandagiai, kultūringai ir pagarbiai tiek su mokytoju, tiek su kitais mokiniais;  

9.4. nuotolinės pamokos metu teisingai nurodyti savo vardą, pavardę;  

9.5. būtinai įsijungti vaizdo kamerą, išjungti pašalinius garso ir vaizdo įrenginius, naudotis tik ta 

priemone, kuri skirta mokymuisi nuotoliniu būdu; 

9.6. nenaudoti svetimų kodų (slaptažodžių) bei saugoti ir tretiesiems asmenims neperduoti 

mokykloje naudojamų kodų (slaptažodžių) ar kitų prieigos būdų prie nuotoliniam mokymui skirtų 

priemonių, technologijų, įrankių, programų ir platformų; 

9.7. mokiniui draudžiama filmuoti, fotografuoti mokytojus, kitus mokinius per tiesiogines vaizdo 

pamokas, prijungti pašalinius asmenis prie nuotolinio mokymosi platformos; 

9.8. užduotis atlikti atsakingai, sąžiningai, nenusirašinėti, neplagijuoti, neteikti savo atliktų darbų 

kitiems mokiniams nusirašyti, nepasakinėti kitiems mokiniams; 

9.9. nustatytu laiku ir būdu pateikti mokytojui atliktas užduotis vertinimui. Jeigu mokinys nepristato 

atliktų užduočių sutartu būdu ir laiku, vertinimas bus nepatenkinamas. 

10. Nuotolinis mokymasis, kai vyksta pamoka, yra vieša vieta, todėl nederamas elgesys gali būti 

įvardinamas kaip elektroninės patyčios, kurios užtraukia administracinę atsakomybę 

besityčiojančiam. Už keiksmažodžių vartojimą virtualioje pamokoje gali būti skirta bauda iki 240 

eurų (Lietuvos Respublikos Administracinių nusižengimų kodeksas, 481 str. „Nedidelis viešos 

tvarkos pažeidimas“). 

10. Jeigu mokinys nedalyvauja sinchroninėje pamokoje, žymima – „n“; 

11. Dėl piktybiškų ir pasikartojančių atvejų (pamokų praleidinėjimo, patyčių, įžeidinėjimų, 

melavimo ir kt.) mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant tėvams 

(globėjams). 

 

 

IX. MOKINIŲ TEISĖS 

12. Mokiniai turi teisę: 

12.1. gauti informaciją apie mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas; 



12.2. į nemokamą valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

12.3. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą pagal Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro nustatytą vertinimo tvarką bei Skriaudžių pagrindinės mokyklos mokinių pasiekimų 

ir pažangos vertinimo tvarką; 

12.4. į psichologinę, logopedinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą; 

12.5. būti informuojami apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

12.6. nemokamai naudotis mokyklos vadovėliais ir kita bibliotekoje esančia literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (mokymosi tikslais); 

12.7. pasirinkti mokyklos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius 

modulius, pasirenkamųjų dalykų programas ir mokymosi pagalbos konsultacijas. 

12.8. mokytis pagarba ir pasitikėjimu grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje. 

13. Mokiniai turi teisę dalyvauti: 

13.1. mokyklos savivaldoje, įvairiose neformaliosios veiklos renginiuose, projektinėje veikloje 

pagal savo poreikius ir pomėgius; 

13.2. olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose; 

13.3. Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys. 

 

 

X. MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ TAIKYMAS 

 

14. Mokiniams gali būti taikomos skatinimo ar drausminimo priemonės, vadovaujantis Prienų 

rajono Skriaudžių pagrindinės mokyklos direktoriaus patvirtintu Skatinimo ir drausminimo tvarkos 

aprašu. 

15. Mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 

15.1. žodinė pastaba, įspėjimas; 

15.2. raštiška pastaba; 

15.3. raštiškas papeikimas; 

15.4. raštiškas griežtas papeikimas; 

15.5. pasiūlymas rinktis kitą ugdymo įstaigą (mokiniui iki 16 metų); 

15.6. mokinio(ės) šalinimas iš mokyklos, jeigu turi 16 metų ir daugiau.  

16. Mokinių pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač šiurkščius 

nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą 

ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigusiems mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be 

rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos 

bendruomenės narių saugumui. 

 

 

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Šiomis Taisyklėmis vadovaujasi visi mokyklos mokiniai. 

18. Klasės vadovas, kiekvienų mokslo metų pradžioje, supažindina mokinius su Taisyklėmis 

pasirašytinai. 

19. Mokykla neatsako už mobiliųjų telefonų ir kitų daiktų, nenaudojamų ugdymo procese, saugumą. 

20. Už mokinių padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, 

subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako mokiniai ir jų tėvai (globėjai). 

21. Taisyklės skelbiamos mokyklos tinklapyje www.mokykla.eu, elektroniniame dienyne „Mano 

dienynas“ ir atnaujinamos pagal atsiradusį poreikį. 
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