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Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos direktoriaus
2016 m. liepos 28 d. įsakymu Nr.V1-95

DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) mokinio elgesio
taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokinių elgesį šioje ugdymo įstaigoje.
2. Taisyklės sudarytos remiantis Mokyklos nuostatais, LR Konstitucija, LR Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu, Švietimo įstatymu ir kitais LR įstatymais, poįstatyminiais teisės
aktais, reglamentuojančiais mokyklų veiklą.
3. Taisykles rengia, keičia Mokyklos bendruomenė,
įsakymu tvirtina Mokyklos
direktorius suderinęs su Mokyklos taryba.
II. MOKINIO TEISĖS
4. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Švietimo
įstatyme, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
5. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje ir įgyti atitinkamą pradinį ir
pagrindinį išsilavinimą.
6. Gauti informaciją apie ugdymo įstaigas, jų vykdomas švietimo programas, ugdymo(si)
formas.
7. Rinktis antrąją užsienio kalbą, neformaliojo švietimo programas ir kt.
8.Nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka ir skaitykla – vadovėliais ir kita literatūra,
kabinetuose esančiomis priemonėmis, informacinių technologijų įranga (tik ugdymo(si)
tikslais).
9. Gauti pedagoginę, psichologinę, socialinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, pirminę
sveikatos priežiūrą.
10. Gauti nešališką savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
11. Gauti nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.
12.Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir mokymosi vietą.
13. Teikti siūlymus dėl ugdymo(si) proceso ir neformaliojo švietimo veiklos tobulinimo.
14. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIO PAREIGOS
15. Stropiai ir pareigingai mokytis pagal gebėjimus.
16. Gerbti kitus mokinius ir jų teisę mokytis. Tinkamai pasiruošti pamokoms, turėti visas
mokymuisi būtinas priemones.
17. Pamokų metu laikytis mokytojo nustatytos darbo tvarkos.
18. Laiku ateiti į pamokas, praleistas pamokas pateisinti. Apie nedalyvavimą pamokose dėl
rimtų priežasčių informuoti klasės auklėtoją.
19. Kiekvienais mokslo metais profilaktiškai tikrintis sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti
klasės auklėtojui medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus, vykdyti sanitarijos ir
higienos reikalavimus.
20. Tausoti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, saugoti ir tausoti knygas,
vadovėlius, už pamestus ar sugadintus (suplėšytus) - atsiskaityti mokykloje nustatyta tvarka.
21. Kūno kultūros pamokose dalyvauti tik su sportine apranga ir avalyne.

22. Į Mokyklą neštis tik ugdymo procesui reikalingas priemones.
23. Pagarbiai bendrauti su bendraklasiais, neskriausti kitų mokinių, nesudaryti situacijų
muštynėms ir patyčioms.
24. Pamokų, renginių metu drausmingai elgtis, reaguoti į Mokyklos darbuotojų pastabas,
išklausyti kitus, pagarbiai reikšti savo nuomonę. Diskotekose, neformaliojo ugdymo renginiuose
laikytis Mokykloje nustatytos tvarkos.
25. Už praleistas pamokų nelankymo dienas ne vėliau kaip per 2 dienas nuo atvykimo į
Mokyklą dienos pateikti klasės auklėtojui gydytojo išduotą pažymą apie ligą arba tėvų (globėjų,
rūpintojų) raštišką paaiškinimą. Tėvų pateisinimai galioja ne daugiau kaip už 3 mokyklos
nelankymo dienas per mėnesį. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo
priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos
be pateisinamos priežasties.
26. Rūbinėje, mokyklinėse spintelėse ir persirengimo kambariuose, drabužių kišenėse
nepalikti pinigų, mobiliųjų telefonų ir kitokių vertingų daiktų. Dėl rūbų ir kitų daiktų dingimo
kreiptis į klasės auklėtoją ar budintį Mokyklos vadovą. Už paliktų daiktų dingimą Mokykla
neatsako.
27. Laikytis kelių eismo, saugumo technikos taisyklių Mokykloje ir už jos ribų.
28. Į Mokyklą ateiti švariai, tvarkingai apsirengus, susišukavus, nešioti papuošalus,
netrikdančius kitų mokinių dėmesio. Pamokų metu nesėdėti su striukėmis, mokyklos
patalpose nenešioti kepurių, kitų galvos apdangalų ir gobtuvų.
29. Drausmingai elgtis, gerbti mokytojus, Mokyklos darbuotojus, vykdyti jų teisėtus
nurodymus.
30. Prižiūrėti savo mokymosi vietą kabinetuose. Pastebėjus sugadintą mokyklos turtą, tuoj
pat pranešti mokytojui arba klasės auklėtojui.
31. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir Mokyklos turtą. Už padarytą žalą
Mokyklai, kitiems mokiniams, sugadintą turtą atsako (sutvarko arba atlygina materialinę žalą)
mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
32. Valgykloje valgyti kultūringai ir laikytis Mokyklos mokinio elgesio taisyklių.
33. Nedelsiant informuoti Mokyklos darbuotojus apie Mokykloje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias ir kitas nusikalstamas veikas.
34. Mokykloje ir už jos ribų laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų.
35. dalyvauti Mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti
(vienas arba su tėvais (globėjais, rūpintojais).
36. Atlikti socialinę veiklą Mokykloje ugdymo plane numatyta tvarka (ne mažiau 5 val.
(pamokas) per mokslo metus 5-10 kl.).
37. Išvykstant iš Mokyklos grąžinti mokinio pažymėjimą ir atsiskaityti su Mokyklos
biblioteka.
IV. MOKINIUI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA
38. Į Mokyklą neštis ne ugdymo procesui skirtus daiktus.
39. Įsinešti į Mokyklą šaunamuosius ginklus, aštrius daiktus (peilius, švirkštus ar pan.),
dujų balionėlius, pirotechnikos priemones, tabako, alkoholio ir kitas psichiką veikiančias
medžiagas, narkotines ar toksines, kenksmingas sveikatai medžiagas ar kitus pavojingus daiktus.
40. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas,
energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti, rūkyti, taip pat ir elektronines cigaretes, žaisti
azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), ateiti į Mokyklą ir jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio,
narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
41. Naudotis mobiliuoju telefonu pamokų metu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę,
mokytojas turi teisę paimti telefoną. Jis atiduodamas į Mokyklos raštinę ir grąžinamas tik
mokinio tėvams. Mokiniui atsisakius atiduoti telefoną, mokytojas informuoja mokinio tėvus ar

vieną iš jų telefonu (neprisiskambinus, rašomas pranešimas elektroniniame dienyne).
Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju telefonu taisyklę, Mokykla turi
teisę uždrausti įsinešti į Mokyklą ir jos teritoriją mobilųjį telefoną.
42. Pamokų metu naudotis ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo
procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje, kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti gėrimus.
Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti mokinio pamokos metu
naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją tik po pamokos.
43. Atsinešti į Mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, juos
platinti.
44. Slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti kitus asmenis, įrašinėti kitų asmenų
(mokinių, mokytojų) pokalbius.
45. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti,
užgaulioti, prasivardžiuoti, šiukšlinti Mokykloje ir jos teritorijoje.
46. Reikalauti pinigų iš kitų mokinių, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti
svetimus daiktus.
47. Prekiauti Mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus organizuojamus
renginius, kurių metu tai numatoma (Kaziuko mugė ir pan.).
48. Niokoti Mokyklos turtą.
49. Piktnaudžiauti vaikščiojimu į tualetą pamokų metu.
50. Išeiti iš Mokyklos ir jos teritorijos pamokų ir pertraukų metu be mokytojo, klasės
vadovo ar budinčio Mokyklos vadovo leidimo.
51. Mokiniams, atleistiems nuo dailės, muzikos ar kitų pamokų lankymo, draudžiama
išeiti iš Mokyklos ir jos teritorijos šių pamokų metu, išskyrus esant raštiškam tėvo (globėjo,
rūpintojo) sutikimui.
52. Pamokų ir pertraukų metu savavališkai išeiti ir būti Druskininkų sporto centro
universalaus sporto aikštyne (stadione). Mokykla už mokinio saugumą stadione neatsako,
išskyrus pamokas, renginius, neformaliojo švietimo užsiėmimus.
53. Pamokų ir pertraukų metu be mokytojo, klasės auklėtojo ar budinčio mokyklos
vadovo leidimo savavališkai išeiti ir būti mokyklos treniruoklių ir sporto aikštelėse.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
54. Mokiniui, pažeidusiam mokinio elgesio taisykles, kai jo elgesys kelia pavojų jo paties
ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat
griauna ugdymosi procesą, pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį
saugumą (pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus), taikomos poveikio priemonės pagal
Mokykloje patvirtintas sąlygas ir tvarką: mokinio ugdymosi vietos pakeitimas, budinčio
Mokyklos vadovo iškvietimas, mokinio daiktų patikrinimas, pagrįsti fiziniai veiksmai
(mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymas Nr. V1-17 „Poveikio priemonių
netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygos ir tvarka mokykloje).
55. Mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) su
Mokyklos mokinio elgesio taisyklėmis supažindinami pasirašytinai.
____________________
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