
 

 

 

                                                                                                      PATVIRTINTA  

                                                                                                      Švenčionių progimnazijos  

            direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d.                           

            įsakymu Nr. V-155 

 

ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Progimnazija, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti 

mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir progimnazijos 

nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis būtinos tvarkos. 

2. Mokinio elgesio taisyklės nustato Švenčionių progimnazijos mokinių elgesio 

normas pamokų, progimnazijos bei jos teritorijoje vykstančių renginių, progimnazijos 

organizuojamų renginių, kurie vyksta už jos ribų, metu.   

II. MOKINIŲ TEISĖS 

3. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir 

įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis 

teisėmis ir laisvėmis. 

4. Kiekvienas mokinys turi teisę: 

4.1. į nemokamą kokybišką mokymą pagal savo gebėjimus ir poreikius, savarankiškai 

mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

                      4.2. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems; 

                4.3. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

 4.4. gauti informaciją apie progimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, 

mokymo(si) formas; 

                     4.5. rinktis progimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, 

neformaliojo švietimo būrelius; 

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

informaciją, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys; 

4.7. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

nemokamai naudotis progimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu 

inventoriumi, informacinių technologijų įranga  mokymosi tikslams; 

4.8. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose; 

4.9. dalyvauti progimnazijos savivaldoje; 

4.10. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo švietimo veiklos tobulinimo; 

4.11. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, sveikatos priežiūros, 

logopedo ir informacinę pagalbą; 

4.12. gauti nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

4.13. dėl rimtų priežasčių mokinys gali nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo 

darbo, prieš pamoką pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko. Priežasties 

rimtumą įvertina mokytojas. 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

5. Mokinys privalo: 
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5.1.laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, Mokinio elgesio taisyklių ir kitų 

progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

5.2. vykdyti progimnazijos vadovybės, pedagogų ir kitų progimnazijos darbuotojų 

teisėtus reikalavimus; 

5.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

5.4. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą progimnazijos personalą, 

paisyti jų nuomonės, gerbti savo progimnaziją,  jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu; 

5.5. būti drausmingas, netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nespardyti sienų, 

netrankyti durų, nesistumdyti, nesityčioti ir kt. 

5.6. gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškas kitų šalių kalboms ir kultūroms; 

5.7. nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties (pamokų 

praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų/rūpintojų) ar 

įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas 

nuo atvykimo į mokyklą dienos. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo 

priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos žymimos kaip pamokos, praleistos be 

pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne 

daugiau kaip 3 dienas iš eilės ir pavienes pamokas); 

5.8. laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas 

mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, 

sportinę aprangą ir kt.); 

5.9. kasdien peržiūrėti informaciją elektroniniame dienyne ir progimnazijos skelbimų 

lentoje;  

5.10.  laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

5.11. dėvėti švarią, tvarkingą mokyklinę uniformą ir vykdyti Mokyklinės uniformos 

dėvėjimo tvarkos aprašo reikalavimus; 

5.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, progimnazijoje ir jos teritorijoje; 

5.13. budėti pertraukų metu pagal nustatytą grafiką remiantis Budėjimo tvarka, 

priimta progimnazijoje; 

5.14. gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus; 

5.15. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) laikyti 

rūbinėje; 

5.16. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir progimnazijos inventorių, 

patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones; 

5.17. pastebėjus sugadintą turtą tuojau pat informuoti mokytoją ar administraciją; 

5.18. rastus svetimus daiktus perduoti budėtojams, progimnazijos administracijai; 

5.19. padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai 

(globėjai/rūpintojai); 

5.20. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės 

auklėtojui medicininę pažymą bei kitus reikalingus dokumentus; 

5.21. išvykstant iš progimnazijos grąžinti mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, 

iš progimnazijos bibliotekos paimtas knygas ir kt.; 

5.22. nedelsiant informuoti progimnazijos darbuotojus apie progimnazijoje ar jos 

teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas; 

5.23. progimnazijoje ir renginių už progimnazijos ribų metu laikytis saugaus ir 

kultūringo elgesio reikalavimų; 

5.24. dalyvauti VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdžiuose, jeigu yra pakviestas 

atvykti; 

5.25. dalyvauti socialinėje – pilietinėje veikloje progimnazijoje. 

                     6. Pamokų metu mokinys privalo: 

                     6.1. būti pasiruošęs pamokai, turėti visas reikiamas priemones; 
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                     6.2. laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo 

skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, 

nesusijusia su mokymo procesu veikla: nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.; 

                     6.3. iš pamokos išeiti galima tik mokytojui leidus; 

                     6.4. sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose. 

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

7. Mokinys neturi teisės: 

7.1. be mokytojo leidimo imti progimnazijos dokumentus; 

7.2. įsinešti į progimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, 

lazerius, cigaretes, gėrimus, kurių sudėtyje yra alkoholio, narkotines ir psichotropines medžiagas ar 

kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus; 

7.3. progimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti ir turėti alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, tabako, elektroninių cigarečių, žaisti azartinius žaidimus;  

7.4. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, jei jis mokytojo nenaudojamas kaip 

mokymosi priemonė. Taip pat negali naudotis ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su 

mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje; 

7.5. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus; 

7.6. atsinešti į progimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, 

laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą; 

7.7. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir 

pokalbius be jų sutikimo; 

7.8. pamokos metu vaikščioti po mokyklą, triukšmauti ir taip trukdyti pamokas; 

7.9. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam 

neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.; 

7.10. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus; 

7.11. savavališkai prekiauti progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais; 

7.12. niokoti progimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti 

šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.); 

7.13. progimnazijos patalpose būti su kepure ar gobtuvu; 

7.14. šiukšlinti, mėtyti mokinių drabužius, kuprines ir kitus daiktus, taip pat ir 

rūbinėse. 

7.15. atsivesti pašalinius asmenis; 

7.16. savavališkai išeiti iš progimnazijos teritorijos pamokų ir pertraukų metu. 

V. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS (MOKINIŲ 

ATSAKOMYBĖ) 

                     8. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, taikomos 

prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:  

                     8.1. mokymosi priemonių neturėjimas: 

                          - pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – žodinis mokytojo 

įspėjimas; 

                          - sistemingas – pastaba el. dienyne, informuojami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

                     8.2. netinkamas elgesys (pamokos trukdymas, nedalyvavimas ugdomojoje 

veikloje, savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu: 

                           - pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas; 

 -opasikartojus netinkamam elgesiui (nesvarbu kokiam)  - rašoma Drausmės 

pažeidimo pažyma (1 priedas), informuojamas klasės auklėtojas, mokinio tėvai (globėjai/rūpintojai) 

                          - surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojamas socialinis pedagogas, 

pasirašoma su mokiniu sutartis (dėl elgesio, lankomumo ar mokymosi ir pan.); 
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                          - elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

Kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda - papeikimas; 

                          - elgesiui nepasikeitus parengiama rekomendacija dėl mokinio elgesio svarstymo  

Progimnazijos tarybos posėdyje; 

8.3. naudojimasis telefonais, grotuvais ir kitais ugdymo procese nereikalingais  

daiktais pamokosometu: 

                           - pirmą kartą pastebėjus – žodinis mokytojo įspėjimas 

                           - pasikartojus atvejui pamokos metu - rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai), mokytojas turi teisę paimti telefoną, grotuvą ir kitus 

ugdymo procese nereikalingus daiktus ir grąžinti juos tik tėvams (globėjams, rūpintojams). 

                   8.4. nuolatinis vėlavimas į pamokas: 

                           - mokiniui pavėlavus į pamoką, mokytojas el. dienyne žymi „p"; 

                           - sistemingai vėluojant į pamoką mokiniui rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojamas klasės auklėtojas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

                           - surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas ir elgesiui nepasikeitus, pokalbis su 

tėvais; informuojamas socialinis pedagogas, pasirašoma sutartis su mokiniu dėl vėlavimo; 

                   8.5. pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties: 

                         - praleidus daugiau kaip 2 pamokas per mėnesį - klasės auklėtojas informuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojus), mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas; 

                        - praleidus 20 ir daugiau pamokų per mėnesį – klasės auklėtojas informuoja tėvus 

(globėjus, rūpintojus), socialinį pedagogą, pasirašoma sutartis su mokiniu dėl lankomumo; 

                        - praleidus 40 ir daugiau pamokų per mėnesį – klasės auklėtojas informuoja socialinį 

pedagogą, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – papeikimas; 

                       - jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be 

pateisinamos priežasties, informuojamas Švietimo skyrius, Vaiko teisių apsaugos skyrius arba 

kreipiamasi dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui; 

                    8.6. nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais 

progimnazijos bendruomenės nariais, necenzūrinių žodžių vartojimas: 

                       - nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys, necenzūrinių žodžių vartojimas 

progimnazijoje 1 kartą – žodinis mokytojo įspėjimas; 

                       - pasikartojantis nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys necenzūrinių žodžių 

vartojimas progimnazijoje - rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

                      - surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojamas socialinis pedagogas, 

pasirašoma su mokiniu sutartis (dėl elgesio); 

                      - elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

Kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda - papeikimas; 

                   8.7. alkoholio, energetinių gėrimų, tabako (taip pat ir elektroninių cigarečių) ar 

narkotinių medžiagų vartojimas ir platinimas progimnazijoje, progimnazijos teritorijoje ir 

prieigose: 

                     - už rūkymą (cigarečių, elektroninių cigarečių) progimnazijos patalpose, progimnazijos 

teritorijoje ir prieigose - socialinio pedagogo, klasės auklėtojo, mokytojo ar kito pastebėjusio 

asmens teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Švenčionių RPK pareigūnams, informuojami 

tėvai (globėjai, rūpintojai);   

                      - siekti susitarimo su mokinių tėvais (rūpintojais, globėjais), kad mokinys, kilus 

įtarimui, jog jis galimai vartoja narkotikus, būtų patikrintas be išankstinio susitarimo; 

                      - pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų - kviečiami į 

progimnaziją mokinio tėvai. Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija; 

                     - antrą kartą pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų — 

padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos komisariatui, informuojami tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 
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                     8.8. azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose (azartiniais lošimais 

vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant gauti pelno 

arba naudos: 

                       - pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus, mokinys įspėjamas žodžiu; 

                       - pasikartojus azartiniams lošimams progimnazijoje - rašoma Drausmės pažeidimo 

pažyma, informuojamas klasės auklėtojas, tėvai (globėjai, rūpintojai), pokalbis su socialiniu 

pedagogu; 

                      - elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – 

papeikimas. 

                     8.9. kiti progimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimai: 

                      - mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės auklėtojas pareiškia 

žodinį įspėjimą; 

                     - pasikartojus Taisyklių pažeidimui, rašoma Drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 

                     - surinkus 3 Drausmės pažeidimo pažymas, informuojamas socialinis pedagogas, 

pasirašoma su mokiniu sutartis (dėl elgesio); 

                      elgesiui nepasikeitus, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

Kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); skiriama administracinė nuobauda – papeikimas. 

                    8.10. už Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo reikalavimų nevykdymą 

taikomos apraše nurodytos drausminimo priemonės; 

                    8.11. Drausmės pažeidimo pažymas rašo mokytojas, jas atiduoda klasės auklėtojui. 

Klasės auklėtojas renka pažymas, organizuoja pokalbius, informuoja tėvus. Surinkus 3 drausmines 

pažymas ir elgesiui nepasikeitus, rašomas pranešimas ir kreipiamasi į socialinį pedagogą. 

VI. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS 

9. Mokiniai skatinami už puikų ir labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą 

olimpiadose, konkursuose, varžybose, aktyvų dalyvavimą progimnazijos, klasės savivaldoje, 

visuomeninėje veikloje: 

10. Klasės auklėtojo paskatinimas – viešas pagyrimas klasėje. 

11. Klasės auklėtojo, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų teikimu arba savo iniciatyva 

direktorius: 

11.1. įsakymu pareiškia padėką; 

11.2. apdovanoja progimnazijos padėkos raštu; 

11.3. apdovanoja dovana, visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas arba priima 

sprendimą dėl kitokio skatinimo būdo. 

12. Puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių nuotraukos iškabinamos 

progimnazijos stende. Mokiniai už labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir 

konkursuose bei aktyvų dalyvavimą progimnazijos, klasės savivaldoje skelbiami progimnazijos 

svetainėje. 

 

 

VII. KLASĖS MOKINIŲ ELGESIO VERTINIMAS  

 

13. Kiekvieno mėnesio paskutinę savaitę dėstantys mokytojai klasės mokinių elgesio 

kultūrą įvertina nuo 1 iki 5 taškų ir įrašo į „Metų klasės“ suvestinę:  

13.1. pagirtinas elgesys (5) – visuomet laikosi progimnazijoje nustatytų mokinio 

elgesio taisyklių; 

13.2. geras elgesys (4-3) – laikosi mokinio elgesio taisyklių; 

13.3. patenkinamas elgesys (2-1) – minimaliai laikosi mokinio elgesio taisyklių; 
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13.4. nepatenkinamas elgesys (0) – nesilaiko/sistemingai pažeidinėja mokinio elgesio 

taisykles. 

14. Už pagirtiną elgesį mokinys yra skatinamas numatytomis priemonėmis. Už 

nepatenkinamą elgesį mokiniui skiriamos numatytos nuobaudos. 

15. Mokinio, turinčio nepatenkinamą elgesį, tėvai (globėjai/rūpintojai) kviečiami į 

progimnaziją ir kartu su mokytojais aptariamos elgesio problemos. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Su mokinių elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis 

mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį, naujai 

atvykusius – pirmą ugdymosi dieną progimnazijoje. 

17. Tėvai (globėjai/rūpintojai) su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute 

per elektroninį dienyną su nuoroda į progimnazijos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų 

susirinkimų metu. 

18. Taisyklės skelbiamos progimnazijos internetinėje svetainėje 

www.progimnazija.svencionys.lm.lt,  progimnazijos stenduose.  

 

 

                                 _____________________________________________ 


