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KAUNO JONO ŽEMAIČIO-VYTAUTO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I.

MOKINIŲ TEISĖS

1. Mokinys turi teisę gauti:
1.1. informaciją apie progimnazijoje siūlomas švietimo programas ir mokymosi
formas;
1.2. kokybiškas švietimo paslaugas;
1.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos
švietimo ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata
bei Kauno Jono Žemaičio-Vytauto progimnazijos direktorės įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos
ir pasiekimų vertinimo tvarka;
1.4. psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę – pedagoginę ir informacinę
pagalbą;
1.5. nemokamai vadovėlius.
2. Mokinys turi teisę dalyvauti:
2.1. progimnazijos savivaldoje progimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka;
2.2. posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys;
2.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę ar
socialinę brandą, veikloje;
2.4. įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius
ir pomėgius.
3. Mokinys turi teisę pasirinkti:
3.1. progimnazijos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius
modulius, pasirenkamųjų dalykų ir neformaliojo švietimo programas;
3.2. dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, sulaukęs 14 metų.
4. Mokinys turi teisę:
4.1. mokytis pagarba pagrįstoje ir saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus
atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
4.2. atstovauti progimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose;
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4.3. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

II.

MOKINIŲ PAREIGOS

5. Mokinys privalo gerbti:
5.1. valstybės bei progimnazijos istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas;
5.2. mokytojus, kitus mokinius bei visus bendruomenės narius.
6. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba.
7. Savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir moralaus elgesio
normomis, laikytis etiketo reikalavimų.
8. Laikytis

mokymosi

sutarties

sąlygų

ir

progimnazijos

darbo

tvarką

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
9. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
10. Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo
užduotis.
11. Vykdyti progimnazijos vadovų pavedimus bei savivaldos institucijų nutarimus.
12. Tausoti visuomeninį, privatų ir progimnazijos turtą.
13. Pranešti progimnazijos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą
nusikalstamą veiklą progimnazijoje, o esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams.
14. Laikytis mokinio elgesio taisyklių bei saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos
reikalavimų.

III.

BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS

15. Nenaudoti fizinės ir moralinės prievartos.
16. Draudžiama vartoti, platinti ir atsinešti į progimnaziją tabako gaminius, alkoholio,
narkotines, toksines, sprogstamąsias, psichotropines medžiagas.
17. Progimnazijoje ir jos teritorijoje netriukšmauti, nešiukšlinti.
18. Laikytis higienos reikalavimų.
19. Striukes ir paltus palikti rūbinėje.
20. Progimnazijoje vilkėti švarią ir tvarkingą mokyklinę uniformą.
21. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose, po pamokos persirengti ir
persiauti avalynę.
22. Į progimnaziją nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių saugumui ir
sveikatai, bei daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu.
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23. Nežaisti azartinių žaidimų ir žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti
kitus mokinius, sugadinti inventorių, patalpas.
24. Sveikintis su mokytojais, progimnazijos darbuotojais ar svečiais.
25. Sugadinus ar sunaikinus progimnazijos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai
(globėjai) įstatymų ir progimnazijos nustatyta tvarka.

IV.

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE

26. Nuskambėjus skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu
mokytojas neatėjo per 5 minutes, klasės seniūnas ar kuris kitas mokinys turi informuoti apie tai
progimnazijos administraciją.
27. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai.
28. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas
priemones.
29. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje.
30. Vykdyti mokytojo reikalavimus, būti mandagiems, netriukšmauti, netrukdyti
dirbti kitiems.
31. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui
nesilaikant šios taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio mobilųjį telefoną, kurį atsiimti turi
mokinio tėvai.
32. Į pamoką vėluoti draudžiama.

V.

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU

33. Laikytis saugos reikalavimų (nesistumdyti, netriukšmauti, nečiuožinėti laiptų
turėklais).
34. Palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, tinkamai naudotis
tualetu.
35. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių.

VI.

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PROGIMNAZIJOS VALGYKLOJE
36. Į valgyklą galima eiti tik pertraukų metu.
37. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje.
38. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.
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39. Vykdyti teisėtus budinčių mokytojų reikalavimus.
40. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių.

VII.

NUOBAUDŲ MOKINIAMS SKYRIMO TVARKA

41. Mokiniai, nesilaikantys elgesio taisyklių, mokytojui, klasės auklėtojui, socialinei
pedagogei, progimnazijos administracijai reikalaujant rašo pasiaiškinimą.
42. Atsižvelgiant į mokinių taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes,
mokiniams drausminės nuobaudos skiriamos šia tvarka:
42.1. klasės auklėtojo ir/ar dalyko mokytojo teikimu mokiniams skiriamos šios
drausminės nuobaudos:
42.1.1. vieša pastaba žodžiu;
42.1.2. pastaba su įrašymu elektroninį dienyną;
42.2. klasės auklėtojo, dalykų mokytojų teikimu, dalyvaujant mokinių tėvams,
siūloma prasižengusius mokinius svarstyti progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Vaiko
gerovės komisija teikia nutarimą, dėl nuobaudos skyrimo prasižengusiam mokiniui. Komisijos
nutarimai įforminami direktorės įsakymu;
42.3. progimnazijos direktorės įsakymu drausminės nuobaudos skiriamos: papeikimas
ar griežtas papeikimas; mokinių, turinčių 16 metų, išbraukimas iš mokinių sąrašų;
42.4. administracijos posėdyje galimi sprendimai:
42.4.1. mokinių, dažnai nesilaikančių mokinio elgesio taisyklių, įrašymas į
progimnazijos rizikos grupės sąrašą;
42.4.2. siūlymas svarstyti mikrorajono nepilnamečių reikalų komisijoje;
42.4.3. siūlymas mokytis kitoje bendrojo lavinimo mokykloje;
42.4.4. kreipimasis į savivaldybės administracijos direktorių dėl poveikio priemonių
taikymo pagal „Nepilnamečių minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“.
VIII. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
43. Mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą
olimpiadose ir konkursuose bei aktyvų dalyvavimą progimnazijos, klasės savivaldoje,
popamokinėje veikloje.
44. Klasės auklėtojo paskatinimai:
44.1. viešas pagyrimas klasėje;
44.2. pagyrimas ir/ar padėka tėvams su įrašymu į elektroninį dienyną.
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45. Klasės auklėtojo, dalykų mokytojų, kitų darbuotojų teikimu arba savo iniciatyva
direktorius:
45.1. įsakymu pareiškia padėką;
45.2. apdovanoja progimnazijos Padėkos raštu;
45.3. visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas arba priima sprendimą dėl
kitokio skatinimo būdo.

____________________________

