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VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. VDU „Atžalyno“ progimnazijos Mokinių elgesio taisyklės nustato šios
progimnazijos

mokinių

elgesio

taisykles

progimnazijoje,

progimnazijos

teritorijoje

ir

progimnazijoje vykstančių renginių bei progimnazijos organizuojamų renginių, kurie vyksta už
progimnazijos ribų, metu.
I. MOKINIO TEISĖS
2. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių
Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
3. Mokinys turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo intelektą, gebėjimus, pažiūras, dorovinę
bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis bei atitiktų jo poreikius.
4. Esant poreikiui pagal nustatytą tvarką būti mokomam namuose.
5. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
6. Gauti pirmąją medicininę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją
pedagoginę, logopedo pagalbą.
7. Gauti informaciją apie savo pasiekimų įvertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją.
8. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje.
9. Dalyvauti mokinių savivaldos veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose,
projektinėje veikloje bei teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo.
10. Būti supažindintu su saugos reikalavimais ir progimnazijos vidaus taisyklėmis.
11. Būti tinkamai informuotu apie savo teises ir pareigas.
12. Ginti savo teises Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių
Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
II. MOKINIO PAREIGOS
13. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
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14. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, progimnazijos bendruomenės narius ir jų
nuomonę, laikytis progimnazijos taisyklių, demokratijos normų, vykdyti progimnazijos vadovybės,
mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus.
15. Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be priežasties. Praleistas pamokas pateisinti
gydytojų pažymomis ar tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliais. Susirgus tą pačią dieną informuoti
klasės vadovą.
16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas per mėnesį,
visais kitais atvejais privaloma pateikti gydytojų pažymą.
17. Iš progimnazijos išeiti pamokų metu tik mokytojui, klasės vadovui ar budinčiam
mokyklos vadovui leidus.
18. Pateikti informaciją apie profilaktinio sveikatos patikrinimo rezultatus.
19. Laikytis progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų:
19.1. vilkėti mokyklinę aprangą;
19.2. patalpose būti be striukės ir kepurės;
19.3. pamokų metu netriukšmauti, netrukdyti kitiems;
19.4. atlikti mokytojo, klasės vadovo pateiktas užduotis;
19.5. nevartoti necenzūrinių žodžių;
19.6. nešiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje;
19.7. tausoti mokyklos turtą.
20. Pasiruošti pamokoms, turėti visas priemones, kurių reikia mokantis.
21. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius, praradus ar nepataisomai sugadinus
progimnazijos inventorių, atlyginti nustatyta tvarka.
22. Progimnazijos bibliotekoje, valgykloje ir kitose patalpose laikytis tose patalpose
nustatytos tvarkos.
23. Dalyvauti popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo pomėgius
ir poreikius.
24. Žinoti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės apsaugos, saugumo technikos
reikalavimų.
25. Pamokų, pertraukų metu, popamokinės veiklos, organizuojamų švenčių ir išvykų
metu laikytis mokytojų, klasės vadovų, progimnazijos vadovų ir kitų darbuotojų nurodymų, saugaus
elgesio taisyklių.
26. Laikytis taisyklių prieš patyčias (Olweus patyčių prevencijos programa):
26.1. mes nesityčiosime iš kitų;
26.2. mes stengsimės padėti tiems, iš kurių tyčiojamasi;
26.3. mes stengsimės bendrauti su tais, kurie yra atstumti;
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26.4. jei sužinosime, kad iš kažko tyčiojamasi – pasakysime suaugusiems ir
mokykloje, ir namuose.
III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
27. Be priežasties praleisti pamokas.
28. Bėgioti koridoriais, laiptais, stumdytis, sėdėti ant palangių.
29. Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius progimnazijoje į
progimnazijos renginius bei progimnazijos patalpas be klasės vadovo ir (arba) progimnazijos
vadovybės leidimo.
30. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais.
31. Naudoti moralinį spaudimą, fizinį ir/ar psichologinį smurtą.
32. Filmuoti ir fotografuoti progimnazijos bendruomenės narius ar viešinti jų atvaizdą,
negavus asmens sutikimo, per masines informavimo priemones, socialinius tinklapius internete.
33. Atsinešti į progimnaziją dujų balionėlius, tabako gaminius, elektronines cigaretes,
alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas, šaltuosius, šaunamuosius ginklus,
pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas.
34. Progimnazijos teritorijoje rūkyti tabako gaminius, elektronines cigaretes, vartoti
alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas, naudoti dujų balionėlius, šaltuosius,
šaunamuosius ginklus, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas, prekiauti bei platinti anksčiau
išvardintas priemones.
35. Progimnazijoje lošti kortomis ar žaisti kitus azartinius žaidimus.

IV. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
36. Paskatinimai:
36.1. pagyrimai, padėkos elektroniniame dienyne TAMO;
36.2. padėkos raštai už gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje bei
progimnazijos renginiuose.
37. Pažeidus mokinio elgesio taisykles taikomos šios nuobaudos:
37.1. klasės vadovo, mokytojo įspėjimas žodžiu ar raštu;
37.2. tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į progimnaziją;
37.3. progimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama drausminės nuobauda – įspėjimas;
37.4. už sistemingus vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas
Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Direkcinės tarybos posėdyje, Mokytojų taryboje, Progimnazijos
taryboje, įrašomas į rizikos grupės mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą;
37.5. mokiniai, sulaukę 16 metų, už pažeidimus gali būti šalinami iš progimnazijos.
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38. Pažeidus taisykles prieš patyčias (Olweus patyčių prevencijos programa) taikomos
šios nuobaudos:
38.1. patyčių sustabdymas ir žodinis perspėjimas;
38.2. individualus pokalbis, ir pokalbis dalyvaujant liudininkams;
38.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas elektroniniame dienyne TAMO;
38.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) kvietimas į progimnaziją;
38.5. mokinio pokalbis su socialine pedagoge;
38.6. mokinio pokalbis su administracijos atstovais;
38.7. mokinio elgesio svarstymas progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
38.8. mokinio elgesio svarstymas Mokytojų taryboje;
38.9. mokinio elgesio svarstymas Progimnazijos taryboje.
V. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ
39. Už mokinio padarytą materialinę žalą atsako mokinys ir jo tėvai (globėjai,
rūpintojai).
40. Progimnazijos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto
termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus
dokumentus.
__________________________________

