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I. Mokymasis
1. Mokinys stropiai ir sąžiningai atlieka mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis,
netrukdo kitiems mokiniams, neužsiima pašaline, nesusijusia su mokymo procesu, veikla, laikosi
dalyko mokytojų kabinetuose nustatytų reikalavimų, pagarbiai bendrauja su mokytojais, klasės
draugais, kitais progimnazijos bendruomenės nariais ir svečiais.
2. Po skambučio į pamoką mokinys išsijungia telefoną (arba jo garsą) ir įsideda į kuprinę
arba į sutartą vietą kabinete; ramiai įeina į klasę ir išsiima tik tai pamokai reikalingas priemones; po
kiekvienos pamokos pristumia kėdę, surenka savo šiukšles iš pasuolės ir išmeta į šiukšlių dėžę.
3. Mokinys, klasės auklėtojo nurodymu, perduoda informaciją savo tėvams/globėjams apie
savo mokymosi rezultatus, tėvų susirinkimus, kitus progimnazijos renginius ar veiklą.
4. Mokinys dalyvauja progimnazijos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose,
testavimuose, sąžiningai atlieka skirtas užduotis.
5. Mokinys tausoja vadovėlius – aplenkia juos, nesulieja, neprirašinėja, neplėšo. Gavęs
vadovėlį įsirašo pavardę, vardą, klasę ir mokslo metus. Pametęs ar sugadinęs vadovėlį atsako
progimnazijos bibliotekos nuostatuose numatyta tvarka.
6. Esant langams tarp pamokų, susidariusį laisvą laiką mokinys skiria individualiai
savišvietai: naudojasi informaciniais leidiniais, grožine ir moksline literatūra, internetu
progimnazijos interneto skaitykloje ir bibliotekoje - tik mokymosi tikslais.
II. Lankomumas
7. Mokinys nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties.
8. Praleidęs pamokas mokinys atėjęs kitą dieną klasės auklėtojui pateikia pateisinančius
dokumentus:
8.1. tėvų/globėjų/ rūpintojų prašymus pateisinti pamokas dėl mokinio ligos arba dėl labai
svarbių priežasčių;
8.2. progimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistės išduotą pažymą;
8.3. kitų švietimo įstaigų, organizacijų vardinius dokumentus;
8.4. direktoriaus įsakymus dėl mokinių dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, varžybose
ir kituose ugdymo renginiuose.

III. Kitos bendrabūvio taisyklės
9. Mokinys ateina į progimnaziją tvarkingai ir švariai apsirengęs, sporto aprangos krepšelius
pažymi savo inicialais ir užrašo klasę: 7a kl., J.A.
10. Lauko drabužius, galvos apdangalus kabina drabužinėje, nepalieka pinigų ar kitų
vertingų daiktų.
11. Mokinys tausoja progimnazijos ir jos narių turtą, taupo elektros energiją, vandenį.
12. Mokiniui draudžiama:
12.1. tyčiotis iš kitų asmenų pamokų ir pertraukų metu, socialiniuose tinkluose, keiktis,
smurtauti, vagiliauti;
12.2. rūkyti ir vartoti alkoholinius bei energetinius gėrimus;
12.3. turėti, vartoti ir platinti narkotines, psichotropines medžiagas;
12.4. žaisti azartinius, kovinius žaidimus;
12.5. neštis į progimnaziją mokymuisi nereikalingus daiktus (progimnazija neatsako už
jų saugumą);
12.6. turėti ir naudoti daiktus, keliančius grėsmę savo ir kitų bendruomenės narių
saugumui ir sveikatai (aštrūs daiktai, pirotechnika, riedučiai, riedlentės, paspirtukai, grotuvai,
kolonėlės);
12.7. pamokų ir pertraukų metu išeiti už progimnazijos teritorijos ribų; progimnazija
neatsako už mokinių, pažeidusių šį reikalavimą, saugumą; be mokyklos administracijos ar auklėtojo
leidimo mokiniams draudžiama į mokyklą ar į jos renginius kviestis pašalinius, mokykloje
nesimokančius asmenis;
12.8. išsiimti telefonus, ausinukus iš kuprinių pamokų metu be mokytojo leidimo (jei
mokinys nereaguoja į mokytojo pastabą, mokytojas paima šiuos daiktus ir grąžina juos tik
auklėtojui arba tėvams/globėjams, informuodamas apie netinkamą vaiko elgesį);
12.9. gadinti progimnazijos ar jos narių turtą, šiukšlinti;
12.10. pamokose valgyti (nespėjus suvalgyti valgykloje nusipirktų bandelių ar vandens,
gaiviųjų gėrimų, juos įsidėti į kuprinę), pirkti ledų prieš pat pamoką, kramtyti kramtomąją gumą;
12.11. įrašinėti, fotografuoti, filmuoti progimnazijos bendruomenės narį be jo pačio ir
suaugusiojo sutikimo.
13. Sugadinęs progimnazijos ar jos narių turtą, mokinys kartu su tėvais/globėjais atlygina
progimnazijai ar jos nariui padarytą žalą.
14. Mokinys kultūringai elgiasi pamokų ir pertraukų metu, popamokiniuose renginiuose.
Pertraukų metu nebėgioja, netriukšmauja, nesistumdo, gerbia budėtojus, kitus personalo
darbuotojus ir vykdo jų nurodymus, šiukšles meta tik į šiukšlių dėžę arba rūšiavimo konteinerius,
nesilaisto vandeniu nei viduje, nei kieme.
15. Mokinys kultūringai elgiasi valgykloje: mandagiai bendrauja, nusineša indus, laukia
eilėje apsipirkti, nekelia triukšmo, nešiukšlina, pristumia kėdes.
IV. Skatinimas
16. Mokiniai skatinami už:
16.1. labai gerą ir gerą mokymąsi;
16.2. itin atkaklias pastangas siekiant pažangos;
16.3. labai gerą pamokų lankomumą;
16.4. aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto
varžybose;
16.5. pagalbą organizuojant miesto, progimnazijos renginius.
17. Mokinių skatinimui taikomos priemonės:
17.1. progimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, tėvams
(globėjams, rūpintojams);
17.2. apdovanojimas progimnazijos Šaunuolio, Padėkos (esant 7, 8, 9, 10 balų
metiniams įvertinimams) ar Garbės (esant 9, 10 balų metiniams įvertinimams) raštais;

17.3. apdovanojimas pereinamaisiais prizais;
17.4. edukacinė išvyka ir kiti prizai.
V. Drausminimas
18. Kai mokinys nesilaiko mokinio elgesio taisyklių:
18.1. dalykų mokytojai operatyviai elektroniniame dienyne informuoja mokinio tėvus/
globėjus/ rūpintojus (gauna atsakymą, kad susipažino) ir klasės auklėtoją, užpildo Mokinio elgesio
taisyklių pažeidimo lapą (Priedas Nr.1.);gali mokinį palikti po pamokų;
18.2. mokinys, kuriam yra užpildyti trys mokinio elgesio taisyklių pažeidimo lapai,
kviečiamas kartu su tėvais/ globėjais/ rūpintojais į progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdį;
18.3. už netinkamą elgesį mokiniui progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti
pareikšta pastaba, papeikimas;
18.4. mokinys, per mokslo metus gavęs nors vieną Mokinio elgesio taisyklių
pažeidimo lapą, Padėkos ar Garbės raštais neapdovanojamas.
19. Už piktybinį ir šiurkštų mokinio elgesio taisyklių ar kitų teisės aktų pažeidimą:
19.1. mokinio elgesys svarstomas progimnazijos direkciniame pasitarime, dalyvaujant
mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
19.2. informuojamos teisėtvarkos institucijos.
20. Kai mokinys praleidžia pamokas be pateisinamos priežasties:
20.1. praleidus per pusmetį 10-15 pamokų be pateisinamos priežasties ar pavėlavus 10
-30 kartų, progimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, informuojant raštu tėvus/
globėjus/rūpintojus;
20.2. praleidus per pusmetį 16-30 pamokų be pateisinamos priežasties ir/ar pavėlavus
daugiau negu 30 kartų, progimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiamas papeikimas, informuojant
raštu tėvus/globėjus/rūpintojus;
20.3. praleidus per pusmetį daugiau negu 30 pamokų be pateisinamos priežasties,
progimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiamas griežtas papeikimas, raštu informuojami
tėvai/globėjai/rūpintojai.
20.4. praleidus per pusmetį daugiau negu 50 procentų pamokų be pateisinamos
priežasties, progimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiamas griežtas papeikimas, socialiniai
pedagogai parengia ir teikia informaciją apie taikytas nelankymo prevencijos priemones teritorinei
policijos įstaigai.
21. Kiekvieno pusmečio pradžioje (rugsėjo ir vasario mėnesiais) mokinys supažindinamas
su Mokinio elgesio taisyklėmis pasirašytinai.
____________________________

Priedas Nr. 1
VILNIAUS SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJA
MOKINIO ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO LAPAS
_____________________
(data)

_____________________________________________________________________________
(mokinio vardas, pavardė, klasė)

(Ne)pasirengimas ugdymo
procesui

(Ne)dalyvavimas ugdymo
procese

Žalingų įpročių
demonstravimas
Mokyklos ir draugų turto
(ne)tausojimas

Kita
























Neturėjo darbui pamokoje reikalingų priemonių.
Neatliko namų darbų.
Pamokoje sėdėjo su striuke, paltu ir pan.
Pamokoje, renginyje naudojo ugdymui nereikalingus daiktus
(mobilius telefonus, grotuvus, ausinukus ir kt.).
Išdykavo, triukšmavo, replikavo.
Nereagavo į drausminančias pastabas.
Nedirbo, neatliko mokytojo skirtų užduočių.
Vartojo necenzūrinius žodžius.
Rūkė mokyklos teritorijoje ar už jos ribų.
Turėjo, vartojo, platino narkotines, psichotropines medžiagas.
Vartojo energetinius gėrimus.
Žaidė azartinius ar kitus neleistinus žaidimus (pvz. kortomis).
Gadino mokymo priemones.
Gadino mokyklos inventorių.
Paliko netvarkingą darbo vietą.
Šiukšlino mokyklą, jos teritoriją, atsisakė surinkti šiukšles.
Nedrausmingai elgėsi pertraukų metu.
Nekultūringai elgėsi valgykloje.
Tyčiojosi iš kitų progimnazijos bendruomenės narių.

Mokytojo veiksmai siekiant sudrausminti netinkamai besielgiantį mokinį






Perspėjo pašaukdamas vardu.
Sudrausmino neverbaliniu būdu.
Paprašė nusiraminti.
Nukreipė į tinkamą veiklą.
Suteikė galimybę nusiraminti.

 Pasakė pastabą.
 Parašė pastabą.
 Informavo tėvus.



Mokytojo vardas, pavardė, parašas _________________________________________________
Mokinys
1. Šio (-ių) drausmės pažeidimo (-ų) priežastis aiškinu taip:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
2. Po šio įvykio aš supratau:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
___________________
__________________________
(mokinio parašas)

Šio (-ių) drausmės pažeidimo priežastis aiškinosi:
_____________________________________________
(darbuotojo parašas)

(vardas, pavardė)

__________________________
(vardas, pavardė)

