
Šiaulių r. Kairių pagrindinė mokykla
Mokinių elgesio taisyklės

    1.   Bendrieji reikalavimai.

1.1. Mokinys visur turi vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo
elgesį principais.

1.2. Gerbk save kaip žmogų, pilietį, asmenybę. Pagarbiai elgtis su bendraamžiais,
mokytojais  ir  kitais  mokyklos  bendruomenės  nariais.  Niekam  neleisk  savęs
skriausti, padėk silpnesniems ir mažesniems moksleiviams, pastebėjus patyčių ir
smurto atvejus pranešk mokytojams, mokyklos administracijai.

1.3. Mokslo metų pradžioje, iki rugsėjo 15 d. pristatyti klasės auklėtojui sveikatos
pažymą.

1.4. Nuolat  lankyti  mokyklą,  nevėluoti  į  pamokas.  Susirgus,  tą  pačią  dieną
informuoti mokyklą. Išeiti iš pamokų galima tik leidus mokyklos administracijai.
Jei nebuvai mokykloje privalai pateikti klasės auklėtojui pažymą ir ne ilgiau kaip
per savaitę.

1.5. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama: rūkyti, vartoti kvaišalus, energetinius
gėrimus,  žaisti  kortomis,  vartoti  necenzūrinius  žodžius,  gestus,  įžeidinėti,
prasivardžiuoti,  stumdytis,  muštis,  reikalauti  pinigų,  imti  ir  gadinti  svetimus



daiktus,  slapta  filmuoti,  fotografuoti,  įrašinėti  kitų  asmenų(  mokinių,
mokytojų)veiklą  ir  pokalbius,  leisti  garsiai  muziką,  naudoti  pirotechnines
priemones.

1.6.  Mokiniai  rūpinasi  savo  asmeninių  daiktų  apsauga,  nepalieka  jų  klasėse
išeidami į kitas mokymo ar renginių patalpas, išvykdami iš mokyklos.

1.7.  Nesinešti į mokyklą daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams.
1.8. Tausoti  ir  saugoti  mokyklos  turtą,  rūpintis  jo  išsaugojimu.Už  sugadintą

inventorių, atlyginti mokyklai padarytą žalą.
1.9. Saugoti  ir  tausoti  iš  mokyklos  bibliotekos  gautus  vadovėlius,  pametę  ar

sugadinę spaudinį, nuperka naują.
1.10. Laikytis  higienos  reikalavimų:  į  mokyklą  ateiti  tvarkingai  ir  švariai

apsirengus, mokyklos patalpose negalima dėvėti viršutinių rūbų( paltų, striukių,
kepurių, gobtuvų).

1.11. Būkite  atsakingi,  nekeliaukite  bet  kaip  ir  su  bet  kuo,
nesižavėkitepasiūlymais  pavėžėti,  skelbimais  internete.  Jei  tenka  vykti  su
nepažįstamu asmeniu, laikykitės visų atsargumo priemonių.



2.  Mokinių elgesio taisyklės pamokų metu.

2.1.  Nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties.
2.2.  Atlikti  visas užduotis  žodžiu ir  raštu,  kurių reikalauja mokytojas,  atsinešti  visas
mokytojo nurodytas priemones reikalingas darbui.
2.3.  Pamokų  metu  būti  drausmingiems,  kultūringiems,   netrukdyti  draugams  ir
mokytojui, vykdyti teisėtus mokytojo reikalavimus.
2.4. Visada būti  pasiruošus pamokai, atlikus  namų darbus. Jei nepasiruošei pamokai
dėl svarbios priežasties, pranešk apie tai mokytojui prieš pamoką, o vėliau atsiskaityk.
2.5. Išeiti iš pamokos mokinys gali tik mokytojui leidus. 
2.6.  Pamokose  draudžiama užkandžiauti,  kramtyti  kramtomąją gumą,  gerti  gėrimus,
naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais.
2.7. Kūno kultūros pamokose mokiniai dalyvauja vilkėdami sportinę aprangą. Jei 
mokinys atleistas nuo kūno kultūros pamokos, privalo stebėti pamoką salėje,
aikštelėje.
2.8. Išeidami iš klasės mokiniai palieka tvarkingą savo darbo vietą, nuvalytą lentą.



3.   Mokinių elgesio taisyklės pertraukų metu.

3.1.   Koridoriuose ir klasėse mokiniai laikosi saugos reikalavimų: nebėgioja,    
  netriukšmauja, nesistumdo, nečiuožinėja laiptų turėklais, nešvilpauja,  nešūkauja,    
  nevartoja necenzūrinių žodžių, neleidžia garsiai muzikos, nežaidžia kamuoliu.    
  Vykdo budinčiųjų mokytojų reikalavimus.
3.2.    Nustatytu  laiku ir eilės tvarka valgyti mokyklos valgykloje. Laikytis tylos,   
   neišdykauti, nesistumdyti, nebėgioti, kultūringai valgyti, mandagiai bendrauti su   
   valgyklos darbuotojomis.
3.3.    Laikytis švaros bei tvarkos visoje mokyklosteritorijoje( kabinetuose,  
   koridoriuose, sporto salėje, valgykloje, kieme), nešiukšlinti, nemėtyti maisto
   produktų.
3.4.   Sveikintis su mokytojais, kitais suaugusiais asmenimis mokykloje bei viešoje
   vietoje.
3.5.   Sanitariniuose mazguose laikytis higieninių reikalavimų, taupiai naudoti  
   elektrą, vandenį.



                4.   Mokinių elgesio taisyklės po pamokų.

          
4.1. Pasibaigus pamokoms ir užsiėmimams, išeiti iš mokyklos, netrukdyti kitų
   darbui.
4.2. Vykstant ryte į mokyklą ar grįžtant namo, maršrutiniuose atobusuose,
   mokyklos autobusėlyje laikytis saugaus elgesio, saugaus eismo reikalavimų.
4.3. Mokinys mokyklos patalpoje ir teritorijoje, renginiuose mokykloje ir už
 mokyklos ribų vadovaujasi etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo
 poelgius principais, saugo savo mokyklos garbę.



Mokinių skatinimas.

 Mokiniai gali būti skatinami už:
 labai gerą mokymąsi;
 pavyzdingą elgesį;
 labai gerą pamokų lankymą;
 aktyvumą, iniciatyvumą pamokose;
 aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje;
 meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą
 mokyklos garsinimą savivaldybės, respublikos mastu;
 pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje

 Mokinių skatinimo priemonės:
 Klasės auklėtojo padėka įrašant į elektroninį dienyną;
 Nuotraukos stende, pranešimai mokyklos tinklapyje;
 Sėkmingų  darbų  ir  pasiekimų  pristatymas  tėvų,  mokytojų  susirinkimuose,

posėdžiuose( dalyvauja ir mokinys);
 Sėkmingų darbų ir pasiekimų pagarsinimas spaudoje, internetu



 Mokyklos administracijos žodinė padėka;
 Mokyklos administracijos padėka raštu;
 Padėka raštu tėvams;
 Esant galimybei asmeninėmis dovanomis;
 Ekskursijomis, išvykomis.



Mokinių drausminimas.

 Drausminės priemonės gali būti taikomos už:
 mokymosi priemonių neturėjimą;
 netinkamą elgesį (pamokos trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje veikloje,

savavališką išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;
 naudojimąsi telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese nereikalingais

daiktais pamokų metu;
 nuolatinį vėlavimą į pamokas;
 pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;
 nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos

bendruomenės nariais;
 necenzūrinių žodžių vartojimą;
 dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;
 alkoholio, tabako ar narkotinių medžiagų vartojimą ir platinimą mokykloje,

mokyklos teritorijoje ir jos prieigose;
 azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose
 tyčinį mokyklos turto sugadini
 svetimų daiktų pasisavinimą;



 kitus mokyklos darbo tvarkos taisyklių, mokymosi sutarties pažeidimus.

          Mokinių drausminimo priemonės:
 Mokytojo pokalbis su mokiniu, žodinis įspėjimas, pastaba elektroniniam dienyne,

jei situacija nesikeičia raštu informuojamas klasės auklėtojas;
 Klasės  auklėtojo  pokalbiai  su  mokiniu  ir  svarstymas  klasėje,  mokiniui  stebėtojo

priskyrimas,  kitų  mokinių  laiškas,  pokalbis  su  nedrausmingu  mokiniu;tėvų
informavimas;jei  dar  situacija  nesikeičia  raštu  informuoti  socialinę  pedagogę,
mokyklos administraciją;

 Socialinio pedagogo lankymasis pamokose, mokinio elgesio stebėjimas;
 Esant reikalui socialinio pedagogo ir auklėtojo lankymasis mokinio namuose
 Tėvų  iškvietimas  į  mokyklą,  susitikimas  su  prasižengusio  mokinio  tėvais  ar

globėjais,  auklėtoju  ir  administracijos  atstovu,  sudaromas  konkrečių  veiksmų
planas bei tolimesnės poveikio priemonės;

 Netinkamo  elgesio  svarstymas  mokyklos  Vaiko  gerovės  komisijoje,  dalyvaujant
mokiniui  ir  vienam  iš  tėvų  ar  globėjų,  bei  (esant  reikalui)  taikomų  poveikio
priemonių koregavimas;

 Mokyklos direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas;
 Pasikartojus netinkamam mokinio elgesiui,  pranešimas seniūnijai,  nepilnamečių

reikalų inspekcijai, Vaiko teisėms;



 Kreipimasis į rajono Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios priežiūros priemonių
skyrimo;  

 Mokyklai  išnaudojus  visas  pagalbos  priemones  ir  mokinio  elgesiui  negerėjant
siūloma šalinti iš mokyklos;


