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KRETINGOS MARIJOS TIŠKEVIČIŪTĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO 

TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos (toliau – mokykla) Mokinių elgesio taisyklės  

– mokyklos mokinių elgesį reglamentuojantis dokumentas. Jos nustato mokinių teises, pareigas, 

elgesio taisykles, skatinimo ir drausminimo sistemą.  

2. Visi mokyklos mokiniai turi lygias teises su kitais mokiniais ir negali būti 

diskriminuojami dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, politinių pažiūrų, socialinės, 

šeimyninės ar turtinės padėties, sveikatos būklės bei kitokių aplinkybių. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

3. Turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį 

pradinio ugdymo išsilavinimą.  

4. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas. 

5. Turi teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. 

6. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus ar jo elgesį. 

7. Gauti kokybišką švietimą, teikti siūlymus dėl galimo mokymo proceso organizavimo 

gerinimo. 

8. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 

informaciją bei reikalauti nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo. 

9. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką. 

10. Gauti socialinę, specialiąją pedagoginę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą. 

11. Nemokamai naudotis mokykloje esančiais vadovėliais, mokymo priemonėmis. 

12. Konsultuotis su mokytojais, darbuotojais, teikiančiais profesionalią pagalbą 

mokiniams (psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, logopedas, bibliotekos 

darbuotojas, sveikatos priežiūros specialistas), mokyklos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais. 

13. Atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose 

renginiuose. 

14. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą 

smurtą, prievartą, garbės bei orumo įžeidimą. 

15. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą. 

16. Esant galimybei gauti nemokamą maitinimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

17. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS 

 

18. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių 

dokumentų reikalavimų. 
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19. Lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties. Atvykęs į 

mokyklą po ligos, ar dėl kitų priežasčių praleidęs pamokas, mokinys privalo pateikti klasės 

auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą arba tėvų paaiškinimą raštu arba el. dienyne. 

Jeigu praleista daugiau kaip 10 dienų, būtina pateikti paaiškinimo dokumentą mokyklos direktoriui. 

20. Laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos darbuotojus, 

nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų, paisyti jų nuomonės. 

21. Gerbti kitų vaikų teises, nežaloti jų fiziškai ir moraliai, nesityčioti.  

22. Gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.  

23. Mokytis pagal pradinio ugdymo arba individualizuotas pradinio ugdymo programas. 

24. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms. 

25. Saugoti savo ir kitų sveikatą.   

26. Būti tvarkingos išvaizdos ir švariai apsirengusiems, laikytis higienos reikalavimų. 

27. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje. 

28. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, 

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

29. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui 

medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus. 

30. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokymo priemones, iš mokyklos bibliotekos 

paimtas knygas ir kt. 

31. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, psichotropinių medžiagų vartojimą ar platinimą, kitas pavojingas 

veikas.  

32. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį. 

33. Dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas 

atvykti. 

IV SKYRIUS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

34. Laiku atvykti į pamokas, nevėluoti.  

35. Mokytojui įėjus į klasę, privaloma atsistoti. Į klasę įėjus mokyklos vadovui, 

nepažįstamam asmeniui ar švietimo priežiūrą vykdančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į 

pasveikinimą. 

36. Turėti visas reikalingas priemones: knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones ir kt. 

37. Pamokoje dalyvauti pakeliant ranką, sulaukus savo eilės ar mokytojo nurodymo. 

38. Per pamokas atidžiai klausyti mokytojo, stropiai dirbti, vykdyti visus, su ugdymo 

procesu susijusius, mokytojo nurodymus. 

39. Gerbti savo draugų darbą, pastangas ir nuomones, netrukdyti, neblaškyti dėmesio.  

40. Tinkamai, laiku ir kokybiškai atlikti skirtas užduotis, namų darbus, kurie padeda 

įtvirtinti įgytas žinias. Neatlikus namų darbo, prieš pamoką mokytojui paaiškinti neatlikimo 

priežastį ir susitarti dėl atlikimo termino.  

41. Susitvarkyti darbo vietą pasibaigus pamokai.  

42. Rūpintis aplinka, švara klasėje ir mokykloje, nešiukšlinti.  

43. Saugoti mokyklos, draugų ir savo turtą, nesisavinti svetimų daiktų.  

44. Pamokų metu išjungti mobilųjį telefoną. 

45. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros ir šokio pamokose. Po pamokos persirengti 

ir persiauti avalynę. 

46. Nedalyvauti pamokose turint sveikatos problemų (karščiuojant, sloguojant, turint 

bėrimų ant kūno ar kt.) 

47. Gerbti kitų vaikų teisę į poilsį ir laisvalaikį, priimti kartu žaisti norinčius vaikus. 

48. Pertraukų metu laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti klasėse ir koridoriuose, 

nesistumdyti, nenaudoti fizinės jėgos, netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesėdėti ant 
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palangių, nešliaužti laiptų turėklais, savavališkai neatidarinėti langų), palaikyti tvarką, taupiai 

naudoti elektros energiją ir vandenį, gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus. 

49. Valgykloje kultūringai elgtis prie stalo, netinkamu elgesiu netrukdyti draugams, gerbti 

valgyklos darbuotojų darbą, pagarbiai elgtis su maistu. 

50. Esant būtinybei anksčiau išeiti iš mokyklos, galima tik tėvams ar globėjams raštu arba 

telefonu informavus mokytoją apie išėjimo priežastį. 

51. Naudojantis elektroninio dienyno paslauga nesiųsti įžeidžiančios, propaguojančios 

smurtą ir pan. informacijos.  

V SKYRIUS 

MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

52. Įsinešti į mokyklą peilius, dujų balionėlius, petardas, šaunamuosius ginklus, 

psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

53. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, 

rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.). 

54. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją netinkamo turinio garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, 

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

pornografiją. 

55. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, kitų mokyklos 

bendruomenės narių bei svečių) veiklą ir pokalbius, platinti informaciją el. erdvėje. 

56. Savintis svetimus daiktus, reikalauti pinigų iš mokinių, imti ir gadinti svetimus 

daiktus. 

57. Naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus, keiktis, užgaulioti, žeminti ir 

įžeidinėti kitus. 

58. Gadinti, naikinti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti 

šiukšliadėžes, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.). 

59. Savavališkai išeiti iš mokyklos teritorijos, nepasibaigus ugdymo(si) procesui (pamokų 

ir pertraukų metu). 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

60. Mokinys skatinamas už labai gerą mokymąsi, lankomumą, laimėjimus bei pasiekimus 

įvairiuose respublikiniuose, rajoniniuose, mokykliniuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose ir 

kt.), aktyvų dalyvavimą klasės savivaldoje, popamokinėje ir projektinėje veikloje, aktyvų 

dalyvavimą socialinėje veikloje, įvairiuose tvarkymo darbuose, už ženklią pažangą moksle ar 

elgesio pažangą. 

61. Mokinys skatinamas klasės auklėtojo viešu pagyrimu klasėje bei pagyrimu ir/ar 

padėka (taip pat ir tėvams), įrašant į elektroninį dienyną. 

62. Mokinys skatinamas mokyklos direktoriaus padėka, pareikšta direktoriaus įsakymu: 

padėkos raštu; atminimo dovana; kitais skatinimo būdais (kelione, išvyka, ekskursija ir kt., esant 

lėšų).  

63. Labai gerai besimokančio mokinio pavardė skelbiama mokyklos stende, mokyklos 

interneto svetainėje. 

VII SKYRIUS 

MOKINIO DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

64. Mokinys, nesilaikantis šių elgesio taisyklių, dalyko mokytojui, klasės auklėtojui, 

socialiniam pedagogui arba vaiko gerovės komisijai rašo paaiškinimą arba paaiškina žodžiu. 

65. Atsižvelgiant į mokinio elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, 

mokiniams skiriamos šios drausminės nuobaudos: 
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65.1.  pastaba žodžiu (pareiškia klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, mokyklos 

administracijos atstovas); 

65.2.  pastaba mokinio tėvams žodžiu (globėjams, rūpintojams) telefonu, sms žinute, raštu, 

elektroniniame dienyne; 

65.3.  netinkamas ir besikartojantis mokinio elgesys svarstomas vaiko gerovės komisijos 

posėdyje.  

66. Kitos mokykloje taikomos mokinio drausminimo priemonės: 

66.1.  raštiškas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono 

policijos komisariato, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir vaiko 

teisių apsaugos skyriaus informavimas (raštu) mokiniui nuolatos, piktybiškai nesilaikant šių 

mokinio elgesio taisyklių ir kai nebepadeda mokykloje taikomos minėtos drausminės priemonės; 

66.2.  raštiškas kreipimasis į Kretingos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisiją dėl 

Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais. 

67.  Prieš skiriant drausmines priemones, mokytojams rekomenduojama taikyti 

prevencines priemones: pokalbį su mokiniu ir jo tėvais (globėjais); pertraukėles (mokinys 

atskiriamas nuo kitų ar malonios veiklos); informacinį skambutį tėvams; skirti laikiną suaugusio 

mokyklos darbuotojo globą, priežiūrą; pokalbį su socialine pedagoge, psichologe. 

68. Poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams, atsižvelgiant į mokinio 

specialiuosius ugdymo poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas aplinkybes,  

taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu „Dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams: 

68.1. Mokyklos darbuotojas, siekdamas užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) 

aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

68.1.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

68.1.2. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

68.1.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

68.1.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

 

VIII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

69. Taisykles, suderinus Mokyklos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius. 

70. Patvirtintos taisyklės skelbiamos mokiniams viešai, matomoje vietoje. 

71. Visi mokiniai klasės auklėtojo supažindinami su šiomis taisyklėmis. 

72. Taisyklės keičiamos ir papildomos mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos 

iniciatyva. Naują taisyklių redakciją arba pataisas tvirtina mokyklos direktorius, pritarus Mokyklos 

tarybai. 

73. Visi mokiniai privalo laikytis šių taisyklių. Už taisyklių pažeidimus gali būti taikomos 

nuobaudos, numatytos šiose taisyklėse. 

74. Su taisyklėmis mokyklos bendruomenė supažindinama elektroninio dienyno 

pranešimų pagalba, darbuotojai  elektroniniu paštu. 

75. Mokinių elgesio taisyklės skelbiamos Kretingos Marijos Tiškevičiūtės mokyklos 

internetinėje svetainėje http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt 

________________________ 

 

 

http://www.tiskeviciute.kretinga.lm.lt/

