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KLAIPĖDOS „VERSMĖS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokinių teises ir pareigas reglamentuoja Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo
įstatymas, Vaiko teisių konvencija, Progimnazijos nuostatai, Lietuvos Respublikos vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas. Šių dokumentų pagrindu parengtos mokinio elgesio
taisyklės.
II. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1. Mokiniai turi teisę:
1.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti tinkamą išsilavinimą;
1.2. pasirinkti neformaliojo ugdymo ir pasirenkamųjų dalykų programas pagal polinkius,
poreikius ir gebėjimus;
1.3. mokytis psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, atitinkančioje higienos
reikalavimus;
1.4. gauti progimnazijoje sukauptą informaciją apie save;
1.5. gauti savo darbo objektyvų vertinimą;
1.6. dalyvauti progimnazijos savivaldoje, mokyklos organizuojamoje veikloje;
1.7. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose bei
dalyvauti visuomenės gyvenime;
1.8. gauti psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros bei profesinio
orientavimo pagalbą.
2. Mokinių pareigos:
2.1. mokymasis:
2.1.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų;
2.1.2. mokinys privalo laiku ateiti į pamoką, dirbti pamokoje, netrukdyti mokytojui ir
aplinkiniams;
2.1.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų arba kol įgis pagrindinį
išsilavinimą;
2.1.4. į pamoką mokinys privalo atvykti atlikęs namų darbus, atsinešti visas tai pamokai
reikalingas priemones, neatlikęs namų darbų, privalo prieš pamoką paaiškinti mokytojui namų
darbų neatlikimo priežastis;
2.1.5. po pamokos mokinys privalo palikti tvarkingą ir švarią savo darbo vietą;
2.1.6. per pamokas sėdėti pagal mokytojo sudarytą sėdėjimo planą.
2.2. Lankomumas:
2.2.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti pamokas;
2.2.2. mokinys negali praleisti pamokų be pateisinamos priežasties;
2.2.3. praleidus pamokas, tėvai informuoja klasės auklėtoją ir nurodo neatvykimo priežastis
iki einamojo mėnesio pabaigos;
2.2.4. esant būtinybei išeiti iš progimnazijos anksčiau ar išvykti ilgesniam laikui, mokinys
privalo iš anksto pateikti klasės vadovui savo tėvų (globėjų) prašymą raštu;
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2.2.5. jeigu mokinys suserga pamokų/pertraukų metu, jis privalo kreiptis į progimnazijos
visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, klasės auklėtoją arba budintį vadovą. Po apžiūros, esant
būtinybei, nutraukiamas mokymosi procesas, informuojami tėvai, išleidžiamas namo;
2.2.6. per pusmetį praleidus 30 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, mokinio
elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. Praleidęs daugiau kaip pusę pamokų be pateisinamos
priežasties mokinys yra traukiamas į Nesimokančių vaikų ir mokyklos nelankančių mokinių
informacinę sistemą NEMIS.
3. Mokinys privalo:
3.1. saugoti save ir aplinkinius, pagarbiai elgtis su progimnazijos bendruomenės nariais ir
svečiais;
3.2. pertraukų metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinėse, rūbinėje, bibliotekoje, valgykloje ir
kitose progimnazijos patalpose bei mokyklos kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: draudžiama
bėgioti, triukšmauti, stumdytis, sėdėti ant palangių, grindų, žaisti pavojingus sveikatai žaidimus;
3.3. laikytis higienos reikalavimų (švaros), progimnaziją ateiti su švaria, tvarkinga uniforma;
3.4. paltus, striukes, kepures prieš pamokas palikti savo asmeninių daiktų spintelėje; rūpintis
savo asmeninių daiktų saugumu;
3.5. kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą ir tam skirtą avalynę;
3.6. valgykloje valgyti per jiems skirtas pertraukas, viršutinius rūbus kabinti ant pakabų;
3.7. palaikyti švarą ir tvarką progimnazijoje bei jos teritorijoje: draudžiama šiukšlinti,
spjaudyti, lipdyti kramtomąją gumą po stalais, kėdėmis, ant sienų, piešti ant progimnazijos
inventoriaus ir sienų, laužyti medžius, krūmus, mindžioti želdinius;
3.8. taupiai naudoti vandenį, elektros energiją ir šilumą, tausoti progimnazijos turtą, neniokoti
mokymo priemonių, inventoriaus, patalpų; už sugadintą ar pasisavintą progimnazijos turtą
moksleivio tėvai atsako materialiai;
3.9. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir medicininę pažymą pristatyti
klasės auklėtojui;
3.10. atlikti socialinę veiklą;
3.11. dalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu mokinys yra pakviestas;
3.12. mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš progimnazijos atsiskaityti su biblioteka ir
kiekvienu mokytoju.
4. Mokiniui draudžiama:
4.1. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, tyčiotis, žeminti kito asmens orumą, vartoti
necenzūrinius žodžius;
4.2. progimnazijoje ir jos teritorijoje naudoti narkotines medžiagas, rūkyti, vartoti
alkoholinius gėrimus, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.);
4.3. per pamokas ir pertraukas naudotis mobiliuoju telefonu; telefonas turi būti išjungtas nuo
8.00 iki tol, kol mokiniui baigiasi pamokos. Pažeidus šią taisyklę, administracijos atstovas,
mokytojas ar pagalbos specialistas, turi teisę paimti telefoną ir atiduoti budinčiam pavaduotojui arba
socialiniam pedagogui. Po pamokų telefonas mokiniui grąžinamas. Pakartotinai paimtas daiktas
grąžinamas tik mokinio tėvams (globėjams);
4.4. progimnazijos teritorijoje ir patalpose filmuoti ar fotografuoti mokinių, mokytojų,
progimnazijos darbuotojų veiklą; platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines
informavimo priemones, socialinius tinklapius internete;
4.5. per pamokas valgyti, gerti gėrimus, kramtyti kramtomąją gumą;
4.6. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą,
pertraukų metu išeiti iš progimnazijos teritorijos be progimnazijos administracijos leidimo;
4.7. neštis pavojų sveikatai keliančius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus:
šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, peilius, degtukus, žiebtuvėlius, sprogmenis, pirotechnines
priemones, garso kolonėles, cigaretes ir kt.;
4.8. vestis į progimnaziją pašalinius asmenis;
4.9. progimnazijos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu;
4.10. neštis sniegą ar mėtytis juo progimnazijos patalpose;
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4.11. į progimnazijos patalpas neštis riedlentes, riedučius, riedžius;
4.12. į progimnazijos patalpas vestis (neštis) gyvūnus (šunis, kates ir kt.);
4.13. savavališkai kabinti stenduose pačių atsineštą informaciją;
4.14. be progimnazijos administracijos leidimo vieniems išvykti į ekskursijas ir kt.;
4.15. progimnazijoje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti);
4.16. pertraukų metu, esant krituliams ir minusinei oro temperatūrai, eiti į kiemą;
4.17. stovėti siaurose koridoriaus vietose ir sudaryti spūstį.
III. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
5. Skatinimas. Už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, lankomumą, aktyvų
dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose, savanorystę ir kt.:
5.1. žodine padėka;
5.2. mokyklos padėkos raštu;
5.3. išvykomis, ekskursijomis;
5.4. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, puikiai ir labai gerai besimokančių, stropių ir
aktyvių moksleivių sąrašai gali būti talpinami mokyklos stende, internetiniame puslapyje;
6. Drausminimas. Mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, progimnazijos
nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, taikomos šios priemonės:
6.1. pastaba žodžiu (gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai, aptarnaujantis personalas,
administracija);
6.2. pastaba raštu elektroniniame dienyne, įvykio fiksavimas incidentų žurnale;
6.3. darant pakartotinius nusižengimus, direktoriaus įsakymu skiriamas papeikimas segamas į
mokinio bylą;
6.4. raštiško situacijos paaiškinimo pateikimas (taikoma visiems incidente dalyvavusiems
mokiniams);
6.5. įpareigojimas lankyti socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus;
6.6. įpareigojimas atlikti socialinę veiklą;
6.7. svarstymas išplėstiniame administracijos posėdyje;
6.8. pakeista ugdymosi vieta arba forma (mokymasis drausmės kabinete, pamokų ruoša
mokytojo priežiūroje, savarankiškas mokymasis);
6.9. svarstymas progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
6.10. mokinys, elgesiui nesikeičiant, piktybiškai nesilaikant mokinio taisyklių, svarstomas
Progimnazijos taryboje;
6.11. informacija apie mokinių elgesio taisyklių pažeidimus perduodama Klaipėdos m.
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai;
6.12. nutraukiama mokymosi progimnazijoje sutartis su nukreipimu į kitą ugdymo įstaigą.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
7. Mokinys pirmą kartą atvykęs į mokyklą ar pirmą kartą atvykęs po vasaros atostogų,
privalo susipažinti su progimnazijos mokinio elgesio taisyklėmis. Su taisyklėmis supažindina klasių
auklėtojai. Mokiniai pasirašo instruktažo lapuose.
8. Kabinetuose (fizikos-chemijos, informatikos, technologijų, sporto ir aktų salėse ir kt.),
mokiniai supažindinami su saugaus darbo taisyklėmis ir pasirašo instruktažo lapuose. Supažindina
kabineto mokytojas.
9. Šis dokumentas yra dalis mokymosi progimnazijoje sutarties (žymimas priedu Nr. 1).
Mokinio tėvai supažindinami su šiuo dokumentu priimant vaiką mokytis progimnazijoje ir atsako
už jų laikymąsi.

