
                                                                               PATVIRTINTA

Šilutės Pamario progimnazijos     

direktoriaus  2022 m. spalio 6 d.

                                                                                                          įsakymu Nr.  V1-144 

ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJA

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinio elgesio taisyklės nustato Pamario progimnazijos ir Rusnės skyriaus mokinių

elgesio taisykles progimnazijoje, progimnazijos teritorijoje ir progimnazijoje vykstančių renginių bei

progimnazijos organizuojamų renginių, kurie vyksta už progimnazijos ribų, metu.

2. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių

konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, progimnazijos veiklą

reglamentuojančiais dokumentais.

3. Pamario progimnazijos ir Rusnės skyriaus mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama

Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką progimnazijoje bei apibrėžia bendrąsias

mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

4. Pamario progimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru,

atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.

II SKYRIUS

MOKINIO TEISĖS

5. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir gauti

tinkamą išsilavinimą.

6. Mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti

higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, vietą ir aplinką.

7. Mokinys turi teisę į saviraiškos laisvę, nekenkdamas kitiems.

8. Gauti informaciją apie mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas.

9. Gauti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdymo karjerai

pagalbą ar sveikatos priežiūros pagalbą.

10. Gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų įvertinimą.

11. Turi teisę į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.

12. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

13. Dalyvauti progimnazijos savivaldoje ir progimnazijos organizuojamoje veikloje.

14. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose,

dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos

Respublikos įstatymams.

15. Pagal savo galimybes ir gebėjimus atstovauti progimnazijai olimpiadose, konkursuose,

sporto varžybose ir kituose renginiuose.

16. Rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, dalykų modulius,

papildomo ugdymo programas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus ir kt.

17. Gerbti ir puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas, būti tolerantiškiems kitų

šalių kalboms ir kultūroms.
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III SKYRIUS

MOKINIO PAREIGOS

18. Mokymasis:

18.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų progimnazijos vidaus tvarką

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

18.2. stropiai mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, nevėluoti į pamokas ir kitus

užsiėmimus, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus Progimnazijos bendruomenės

narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;

18.3. į pamoką atvykti atlikus namų darbus, atsinešti visas pamokai reikalingas priemones;

18.4. pamokos metu mokinys privalo laiku atlikti mokytojo paskirtas užduotis ir savo elgesiu

netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams. Pamoką pradeda ir užbaigia mokytojas, o ne mokinys;

18.5. pamokoje naudoti tik mokymo(si) procesui reikalingas priemones, po pamokos

mokinys privalo palikti tvarkingą savo darbo vietą;

18.6. mokinys turi tausoti vadovėlius - aplenkia juos, neprirašinėja, neplėšo;

18.7. sistemingai turi sekti savo mokymosi rezultatus ir informaciją elektroniniame dienyne;

18.8. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;

18.9. neperduoti tretiesiems asmenims prisijungimų kodų prie TAMO dienyno, skaitmeninio

mokymos(si) platformų ir skaitmeninės mokymo(si) medžiagos;

18.10. 5-8 kl. mokinys yra pats atsakingas už savo mokymąsi, todėl pats savarankiškai per dvi

savaites turi atsiskaityti už praleistas temas.

19. Lankomumas:

19.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti pamokas ir nepraleisti jų be

pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (kaip nustatyta

mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos apraše) klasės vadovui turi

būti pateikti atvykus į mokyklą. Nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių dokumentų,

praleistos pamokos žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties;

19.2. norėdamas išeiti iš mokyklos anksčiau, mokinys privalo iš anksto pateikti klasės vadovui

raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą arba apie išvykimą klasės vadovą turi informuoti tėvai

telefonu, pranešimu Tamo dienyne (per tėvų prisijungimą);

19.3. pasijutęs blogai pamokų arba buvimo Progimnazijoje metu, mokinys turi kreiptis į

mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, kuris prireikus atleidžia mokinį nuo pamokų

(kaip nustatyta mokinių pamokų lankomumo apskaitos ir nelankymo prevencijos tvarkos apraše),

praneša tėvams (globėjams, rūpintojams).

20. Mokinio elgesys:

20.1. mandagiai elgtis (sveikintis) su Progimnazijos bendruomenės nariais ir Progimnazijos

svečiais;

20.2. būti tolerantišku, atsakingu, akademiškai sąžiningu, noriai bendraujančiu ir

bendradarbiaujančiu tiek su mokiniais, tiek su mokytojais, aktyviai dalyvauti progimnazijos veikloje

ir stengtis savo pasiekimais garsinti jos vardą, garbingai jai atstovauti;

20.3. gerbti save, kitus mokinius, mokytojus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų

nuomonės, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu, gerbti savo mokyklą, jos simbolius;

20.4. gerbti kitų mokinių teisę mokytis;

20.5. vykdyti Progimnazijos vadovų, pedagogų ir kitų Progimnazijos darbuotojų teisėtus

reikalavimus;

20.6. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus,

vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti

mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokykla neatsako už mokinio prarastus asmeninius daiktus;

20.7. dėvėti tvarkingą mokyklinę uniformą - pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraišką,

laikytis uniformų dėvėjimo tvarkos aprašo;

20.8. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo ir elgesio pamokoje tvarkos/taisyklių.

Pamokos metu sėdėjimo klasėje tvarką nustato mokytojas;
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20.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, prieš valgį ar po tualeto visuomet plauti rankas.

Saugoti savo ir kitų sveikatą;

20.10. per fizinio ugdymo pamokas dėvėti tik sportinę aprangą ir avalynę. Neturintis tinkamos

aprangos ir avalynės mokinys yra nepasiruošęs pamokai;

20.11. laikytis saugaus darbo ir elgesio taisyklių (fizikos, biologijos, technologijų, chemijos,

IT, šokio, fizinio ugdymo pamokose ir bibliotekoje);

20.12. viršutinius drabužius pamokų metu laikyti rūbinėje;

20.13. pertraukų metu elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų

situacijų, klausyti teisėtų budinčių mokytojų nurodymų ir juos vykdyti, reaguoti į pastabas

(nešiukšlinti, nesimušti, nesityčioti, nesispjaudyti, nečiuožinėti turėklais, nešokinėti nuo laiptų ar kitų

aukštų daiktų, nebėgioti, netriukšmauti, nesėdėti ant palangių, nesistumdyti, nežaisti pavojingų

sveikatai žaidimų, nesimėtyti sniego gniūžtėmis ar kitais daiktais, nešaudyti petardų, nedaryti kitų

veiksmų, kurie sukeltų pavojų sau ar aplinkiniams);

20.14. kai kitiems mokiniams vyksta pamokos, mokiniai, turintys tuo metu laisvą pamoką, gali

būti I-ojo aukšto fojė, skaitykloje/bibliotekoje, valgykloje, lauke - mokyklos teritorijoje;

20.15. valgykloje elgtis kultūringai: netriukšmauti, nesistumdyti eilėje, pagarbiai elgtis su

maistu, valgyti prie stalo, nesisavinti kitų valgio, pavalgius nunešti indus;

20.16. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;

20.17. išvykstant iš mokyklos, grąžinti iš mokyklos gautas mokymo priemones (paimtas

knygas ir kitą mokiniui laikinai skirtą naudoti mokyklos turtą);

20.18. nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas, pastebėtus įtartinus asmenis;

20.19. mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio

reikalavimų;

20.20. dalyvauti Vaiko gerovės grupės posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti;

20.21. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą;

20.22. atlikti socialinę - pilietinę veiklą mokykloje (10 val. 5-8 kl. mokiniams);

20.23. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo Progimnazijai.

21. Mokiniui draudžiama:

21.1. Progimnazijoje ir jos teritorijoje arba už jos ribų tyčiotis, užgaulioti kitus, naudoti arba

propaguoti psichologinį, fizinį smurtą, lytinę/rasinę/religinę nesantaiką, rūkyti ir vartoti alkoholinius,

energetinius gėrimus, narkotines medžiagas, naudoti elektronines cigaretes bei vartoti necenzūrinius

žodžius ar gestus, taip pat draudžiama ateiti į Progimnaziją ar jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio

ir psichotropinių medžiagų;

21.2. neštis pavojų sveikatai keliančius bei ugdymo procesui nereikalingus daiktus:

šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, peilius, degtukus, žiebtuvėlius, sprogmenis ir kitas

pirotechnikos priemones, cigaretes, elektronines cigaretes, narkotines medžiagas, alkoholinius

gėrimus, švirkštus ir kt.;

21.3. vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kita);

21.4. pamokoje naudotis (bendrauti arba žaisti) mobiliuoju telefonu ar kitais išmaniaisiais

įrenginiais be mokytojo leidimo. Pamokų metu mobiliojo telefono garsas turi būti visada išjungtas,

telefonu nekalbama su tėvais ar kitais asmenimis. Telefonu Progimnazijos renginių metu naudotis

draudžiama;

21.5. jeigu pamokos metu mokinys neklauso mokytojo prašymo telefoną/išmanųjį įrenginį ar

kitą daiktą, kuriuo mokinys naudojasi be mokytojo leidimo, įsidėti į kuprinę, tai mokytojas pildo

drausmės pažeidimo aktą ir atiduoda klasės vadovui. Klasės vadovas apie šį įvykį informuoja

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir paprašo jų su mokiniu (vaiku) išsiaiškinti situaciją ir apie

pokalbio su vaiku rezultatus pranešti auklėtojui;

21.6. Jeigu 21.5. punkte nurodytas mokinio elgesys kartojasi daugiau nei 3 kartai per metus

arba 3 kartai per mėnesį, auklėtojas privalo kreiptis į Vaiko gerovės komisiją pateikdamas užpildytą

elgesio pažeidimo aktą;

21.7. Progimnazijos patalpose ir teritorijoje filmuoti, fotografuoti ar kitaip fiksuoti vaizdą ir
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garsą (mokinių, mokytojų ar Progimnazijos darbuotojų veiklą) ir viešinti jų atvaizdus ar platinti

informaciją apie asmenį per masines informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete

negavus asmens leidimo. Išskyrus viešus Progimnazijos renginius;

21.8. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus (išskyrus vandenį);

21.9. pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po

progimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti pamokas;

21.10. būriuotis tualetuose ir laiptinėse;

21.11. pertraukų metu be mokytojo ar kito suaugusio asmens išeiti iš Progimnazijos teritorijos.

Mokiniui, pažeidus šią taisyklę, už mokinių saugumą ne Progimnazijos teritorijoje atsako jo tėvai

(globėjai, rūpintojai);

21.12. Progimnazijos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu ar kitais skysčiais;

21.13. neštis sniegą ir mėtytis juo Progimnazijos patalpose, kieme, grubiai kitų atžvilgiu žaisti

su sniegu;

21.14. Progimnazijos patalpose važinėti riedlentėmis, riedučiais, naudotis kitu sporto

inventoriumi ne tam skirtose vietose; atsivežus paspirtuką, jį palikti rūbinėje tam skirtoje vietoje;

21.15. į Progimnazijos patalpas vestis (ar neštis) gyvūnus (šunis, kates ir kt.);

21.16. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose

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

21.17. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus;

21.18. prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra

numatyta progimnazijos organizuojamų renginių metu;

21.19. niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes,

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

21.20. Progimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais.

22. Progimnazijos rūbų spintelių priežiūra:

22.1. kiekvienas mokinys gauna Progimnazijos spintelę rūbams. Atėję į Progimnaziją, savo

spintelėje turi palikti viršutinius drabužius;

22.2. mokinys privalo tausoti spintelę, palaikyti jos viduje švarą ir tvarką, saugoti spintelės

raktą. Pametus spintelės raktą, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasirūpinti rakto dublikato

pagaminimu;

22.3. Spintelėmis naudotis taip, kaip numatyta Progimnazijos naudojimosi mokinių

spintelėmis tvarkos apraše.

IV SKYRIUS

MOKINIO SKATINIMAS

22.4. Už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, labai gerą lankomumą, aktyvų

dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose bei kituose

renginiuose mokiniai skatinami:

22.5. žodine padėka;

22.6. padėka raštu mokiniui, tėvams (globėjams);

22.7. Progimnazijos Padėkos, Garbės raštais, prizais;

22.8. išvykomis, ekskursijomis ir kt.

V SKYRIUS

ATSAKOMYBĖ

23. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo

pastabas) pamokos ar pertraukos metu mokytojas informuoja klasės vadovą, socialinį pedagogą ir

užpildo drausmės pažeidimo aktą. Taip pat informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

24. Situacijai negerėjant, mokiniui surinkus per mėnesį 3 arba daugiau drausmės pažeidimo

aktus, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos

posėdį.



5

25. Jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, yra informuojamas Šilutės rajono savivaldybės

administracijos direktorius.

26. Drausminimas:

26.1. mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs daugiau kaip 10 pamokų arba pavėlavęs į

pamokas daugiau kaip 5 kartus per mėnesį, raštu pasiaiškina klasės vadovui. Jam skiriamas

bandomasis laikotarpis, informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Lankomumui

nepagerėjus, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą;

26.2. situacijai negerėjant, mokinys ir tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami į Vaiko gerovės

posėdį;

26.3. už šiose Taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, už įžūlų elgesį su mokyklos

bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą,

rūkymą mokyklos teritorijoje mokinio elgesys svarstomas direkcijos posėdyje ir siunčiamas

įspėjimas tėvams (globėjams, rūpintojams);

26.4. už sistemingą pamokų praleidinėjimą, nesimokymą, mokinio pareigų ir elgesio taisyklių

daugkartinius pažeidimus mokinys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kurio

metu aptariami tėvų ir mokinio įsipareigojimai, skirti užtikrinti mokinio deramą elgesį.

26.5. Mokiniui, pažeidusiam taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios prevencinės

drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:

26.5.1. pastaba žodžiu (žodinį įspėjimą gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai, techninis

personalas, administracija ir t.t.);

26.5.2. pastaba raštu (pastabą gali rašyti klasės auklėtojas, dalykų mokytojai);

26.5.3. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (mokinys, kuris nuolatos pažeidinėja

Mokinio elgesio taisykles, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra kviečiamas į Vaiko gerovės

komisijos posėdį);

26.5.4. direktoriaus įsakymas skirti papeikimą įrašant į asmens bylą.

VI SKYRIUS

MOKYKLOS TAISYKLĖS PRIEŠ PATYČIAS

27. Mes nesityčiosime iš kitų.

28. Mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojasi.

29. Mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti.

30. Jei sužinosime, iš ko tyčiojamasi, apie tai pasakysime suaugusiems mokykloje ir namuose.

31. Progimnazijoje laikomasi mokinių drausminimo sistemos – 1 priedas.

VII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Su šiomis Taisyklėmis mokinius ir tėvus (globėjus, rūpintojus) pasirašytinai supažindina

klasės vadovas mokslo metų pradžioje.

33. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas elektroniniame dienyne klasės veiklų

skiltyje pasirenkant punktą „Instruktažai“.

34. Šiose taisyklėse nenurodyti reikalavimai, kurių privalu laikytis ir su kuriais mokiniai

supažindinami konkrečiose veiklose, yra pateikti atskiruose aprašuose, tvarkose ar kituose

dokumentuose.

35. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant Progimnazijos

darbo organizavimą.

36. Taisyklės skelbiamos viešai (progimnazijos interneto svetainėje).

__________________
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                                                            Mokinio elgesio taisyklių

1 priedas

ŠILUTĖS PAMARIO PROGIMNAZIJA

Mokinių drausminimo sistema - intervencijos į situaciją pakopos:

1. Mokytojas – mokinys – klasės vadovas;

2. Klasės vadovas – mokinys – mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

3. Klasės vadovas – socialinis pedagogas;

4. Socialinis pedagogas – mokinys;

5. Socialinis pedagogas – mokinys – mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);

6. Vaiko gerovės komisijos posėdis, dalyvaujant mokiniui, mokinio tėvams (globėjams,

rūpintojams), klasės vadovui, mokytojams;

7. Administracijos posėdis, dalyvaujant mokiniui, mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams),

 klasės vadovui;

8. Rajono vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros komisijos posėdis, dalyvaujant mokiniui,

mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), mokyklos atstovui.

______________________

Susipažinau...............................................................................
Mokinio(-ės) vardas, pavardė

Susipažinau................................................................................
                           Tėvų (globėjų, rūpintojų) vardas, pavardė, parašas




