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MAŽEIKIŲ RAJONO TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO 

PAGRINDINĖ MOKYKLA 

Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų 
bendravimo normų. 

    Taisyklių laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, 
siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais, jaustis saugiai. 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS, 

Šios taisyklės primena: 

 mokinio teises ir pareigas; 

 elgesį per pamokas, pertraukas ir viešose vietose; 
 drausminimo nuobaudas; 

 skatinimo gerai elgtis priemones. 

MOKINYS TURI TEISĘ: 

 pagal gebėjimus ir poreikius mokytis Mažeikių rajono Tirkšlių J.Vitkaus – Kazimieraičio 
pagrindinėje mokykloje, įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;  

 gauti informacijos apie kitas mokymo įstaigas, programas; 

 pasirinkti būrelius, modulius, programų modulius, dalykų programas;  
 gauti pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą; 
 mokytis saugioje aplinkoje; 

 dalyvauti mokyklos savivaldoje,  renginiuose; 

 įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;  
 dėl svarbių priežasčių, kurias nurodo tėvai, nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo 

darbo, tik prieš pamoką turi  pranešti mokytojui ir susitarti dėl atsiskaitymo laiko. 
 sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą. 

MOKINIO PAREIGOS                                     

   Per pamokas: 

  turėti reikiamas priemones ir atlikti skirtas užduotis; 
  jei  neatliko namų darbų, priežastis paaiškinti mokytojui prieš pamoką;  

 draudžiama savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei;  
 mokinys, neturintis namuose internetinio ryšio, privalo kasdien turėti pažymių knygelę ir 

paduoti ją mokytojui, kad šis įrašytų vertinimą; mokytojui prižiūrint, galima įsirašyti pačiam;  
 draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, jo garsinis signalas turi būti išjungtas, telefonas – 

kuprinėje; 
 iš pamokos išeiti galima tik mokytojui leidus;  
 kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur 

nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Susirgus iki 3 dienų pateisinimą  rašo gydytojas 

arba tėvai, jei sergama ilgiau negu 3 dienas, turi būti gydymo įstaigos pažyma; 

 sportine apranga vilkėti tik per kūno kultūros pamokas bei sporto renginius;  

 jei mokytojas vėluoja į pamoką daugiau negu 10 minučių, klasės seniūnas privalo pranešti 
mokyklos direktoriui ar pavaduotojai.  
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PER PERTRAUKAS IR VIEŠOSE VIETOSE: 

 elgtis mandagiai, jausti atsakomybę, saugoti mokyklos turtą ir garbę;  
 nevėluoti į pamokas; 
 į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus. Patalpose draudžiama vilkėti striukes, vaikščioti su 

kepurėmis (išskyrus atvejus, kai yra administracijos leidimas);  

 į rūbinę galima įeiti tik pertraukų metu;  
 draudžiama į mokyklą neštis pavojų keliančių daiktų. Pastebėjus jie bus paimti ir perduoti 

tėvams. Nereikalingi darbui daiktai atiduodami po pamokos klasės vadovui arba mokytojui, 

informuojami mokinio tėvai;  
 mokykloje, ekskursijų metu laikytis saugaus elgesio reikalavimų;  
 į išvykas, ekskursijas vykstama tik su mokytoju (-ais,) gavus direktoriaus leidimą, kuris  

įforminamas įsakymu. Moksleiviai supažindinami su saugumo reikalavimais;  

 rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti jų be priežiūros;  
 rasti daiktai turi būti perduodami rūbininkei;  
 be mokytojo priežiūros neleidžiama būti mokyklos klasėse (autobuso galima laukti 

prasmingai leidžiant laiką skaitykloje). 

VERTA ŽINOTI : 

 užklasiniai renginiai vyksta tik su mokytojais, klasės vadovais, informavus mokyklos 

administraciją;  
 diskotekos - tik suderinus su mokyklos direktoriumi pagal nustatytą tvarką. Draudžiama 

smurtauti, žaisti pavojingus žaidimus, lošti kortomis, naudoti pirotechnines priemones;  

 mokyklos bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose mokyklos patalpose privaloma 

laikytis jose nustatytos tvarkos;  

 draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas;  
 mokinys, pastebėjęs sugadintą turtą, tuojau pat informuoja mokytoją ar mokyklos 

administraciją;  
 kilus nesutarimams tarp mokinio ir mokyklos darbuotojo kreipiamasi į mokyklos 

direktorių. Jei direktoriaus sprendimas netenkina bent vienos pusės, kreipiamasi į 
Mokyklos tarybą;  

 mokinys, išvykdamas iš mokyklos, privalo atsiskaityti su biblioteka. Atsiskaitymo lapelį 
klasės vadovas perduoda direktoriaus pavaduotojai ugdymui,  išsilavinimo pažymėjimą 
atiduoda (pateikia) direktorius. 

MOKINIO SKATINIMAS 

Mokiniui taikomos šios skatinimo priemonės: 

 pagyrimas;  

 padėka (raštu);  
 atminimo dovanos;  

 ekskursijos;  

 kitos skatinimo formos.  

MOKINIO DRAUSMINIMAS 

 klasės auklėtojo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu į elektroninį dienyną, pažymių 
knygelę ar lankomumo sąsiuvinį;  

 svarstymas klasėje,  

 mokinio pokalbis su tėvais ir klasės auklėtoju 
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 mokinio ir jo tėvų pokalbis su socialine pedagoge, 

 mokinio svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;  
 direktoriaus įspėjimas (raštu);  
 direktoriaus griežtas įspėjimas (raštu, įsegant į asmens bylą);  
 pasiūlymas rinktis kitą mokymosi formą 

 svarstymas rajono Vaiko gerovės komisijoje 

 siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 
metų); 

 mokinio nusižengimai registruojami auklėtojo klasės veiklos žurnale, perduodami 

socialinei pedagogei. Jei pabendravus su ja mokinio elgesys nesikeičia, direktoriaus 

įsakymu sudaryta Vaiko gerovės komisija, įvertinusi pažeidimą, siūlo sprendimą 

mokyklos vadovui, prireikus jis gali kreiptis į specialiąsias institucijas (Vaikų teisių 
apsaugos tarnybą, policiją);  

 drausminių nuobaudų apskaitą tvarko socialinė pedagogė, o tėvus (globėjus) 
informuoja klasės auklėtojas;  

 mokiniui piktybiškai sugadinus mokyklos turtą, jo tėvai (globėjai) privalo atlyginti 

žalą pagal rinkos kainą, vadovaudamiesi Civiliniu kodeksu (atlygina padarytą žalą, 
pakeičia sugadintą daiktą nauju ir pan.);  

 vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, už rūkymą, alkoholio, narkotinių 
medžiagų laikymą, vartojimą mokykloje ar jos teritorijoje mokinys gali būti 
perduodamas policijai. Visais atvejais informuojami tėvai (globėjai);  

 drausminė nuobauda galioja 1 metus nuo skyrimo dienos. 

  

                                        _____________________________ 

 

SVARSTYTA: 

Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje 

2016-09-12, Sprendimas Nr. 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

 

SUSIPAŽINAU 

MOKINIO VARDAS, PAVARDĖ, 
PARAŠAS 

MOKINIO VARDAS, PAVARDĖ, 
PARAŠAS 
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