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Išrašas
MOLĖTŲ RAJONO SUGINČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
4. Mokinių skatinimui už gerą elgesį ir mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose ir už pasiekimus
neformaliojo ugdymo veikloje gali būti taikomos šios priemonės:
4.1. apdovanojimas pagyrimo ar padėkos raštais;
4.2. direktoriaus įsakymu reiškiamos padėkos;
4.3. apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis;
4.4. išvykos ar ekskursijos;
4.5. apdovanojimas mokyklos Garbės ženklu pagal direktoriaus patvirtinta tvarką.
5. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:
5.1. informacija tėvams (vaiko globėjams, rūpintojams);
5.2. drausmės pažyma, su kuria supažindinami mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
5.3. pokalbis su Mokyklos vadovais;
5.4. įspėjimas, pareikštas direktoriaus įsakymu;
5.5. papeikimas, pareikštas direktoriaus įsakymu;
5.6. mokinio elgesio svarstymas: mokytojų taryboje, mokyklos taryboje (esant tėvams, globėjams,
rūpintojams);
5.7. jei mokinio elgesys trukdo organizuoti ugdomąją veiklą, kelia pavojų aplinkinių saugumui, išimtinais
atvejais jis gali būti šalinamas iš pamokos, ugdomosios veiklos užsiėmimų ir parvežamas namo, jei namuose yra
vienas iš tėvų (globėjų ar rūpintojų);
5.8. mokinio šalinimas iš

mokyklos organizuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo

įsakymu;
5.9.Mokinių elgesį reglamentuoja Mokyklos Mokinio sutartis, šios Mokyklos nuostatai, Vidaus tvarkos
taisyklės.
6. Mokiniai privalo:
6.1. sudarius Mokymo sutartį laikytis visų jos reikalavimų, nuolat lankyti Mokyklą, laikytis Mokyklos
vidaus tvarkos taisyklių;
6.2. mokytis iki 16 metų; įgyti pakankamai žinių ir patirties tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi
ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę savarankiškam gyvenimui; stropiai ir sąžiningai mokytis, siekti
dorinės ir pilietinės brandos;
6.3. į Mokyklą atvykti bent 5 min. prieš pamokas; būti kiekvienoje pamokoje, nevėluoti, savavališkai
neišeiti iš pamokų (svarbiais atvejais iš pamokos gali išleisti dalyko mokytojas, klasės auklėtojas, direktorius ar
direktoriaus pavaduotoja ugdymui). Praleidęs bent vieną pamoką, mokinys privalo įvykdyti mokyklos
patvirtintos mokinių lankomumo apskaitos ir prevencijos tvarkos taisykles;

6.4. pertraukų metu elgtis kultūringai, sveikintis su mokytojais, kitais Mokyklos darbuotojais, svečiais,
laikytis žmonių bendrabūvio normų; laikytis elgesio ir etiketo normų, patalpų nešiukšlinti, vykdyti budinčiųjų
nurodymus ir reikalavimus;
6.5. tausoti Mokyklos patalpas, inventorių, mokomąsias priemones, taupyti elektrą ir vandenį, už
sugadinimus ar nuostolius atlyginti padarytą žalą;
6.6. rūpintis savo išvaizda ir sveikata, kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą, kitose – vilkėti
tvarkingą, švarią, padorią ir higienišką aprangą. Sportinę aprangą ir sportinį apavą dėvėti tik pagal paskirtį;
6.7. laikytis sveiko gyvenimo būdo reikalavimų (nevartoti tabako, alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų);
6.8. rūpintis asmeninių daiktų apsauga, nepalikti jų klasėse išeinant į kitas mokymo ar renginių patalpas,
išvykstant iš Mokyklos;
6.9. geranoriškai ir aktyviai dalyvauti Mokyklos organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose,
sąžiningai atlikti užduotis; po pamokų organizuojamuose Mokyklos, rajono ir kituose renginiuose;
6.10. taupyti ir saugoti sąsiuvinius, laikyti juos švarius ir tvarkingus, aplenkti, neplėšyti;
6.11. vadovėlius aplenkti aplankalais, laikyti švarius, neprirašinėtus, neplėšyti, bibliotekos knygas (grožinę,
mokslinę literatūrą) laikyti tvarkingai ir švariai; pametus knygą ar vadovėlį arba juos sugadinus, atlyginti
Mokyklos nustatyta tvarka jų vertę;
6.12. į Mokyklos valgyklą ateiti be paltų (striukių), prausykloje plautis rankas, tvarkingai stoti į eilę, maisto
produktų nemėtyti, netrupinti, įpakavimo popierius mesti į šiukšliadėžes, negadinti valgyklos įrankių, laikytis
tylos; pagarbiai elgtis su valgyklos darbuotojomis;
6.13. mokėti mokinių saugaus eismo, priešgaisrinės saugumo technikos taisykles ir jų laikytis;
6.14. kultūringai elgtis viešose vietose;
.

6.15. vykdyti socialinę veiklą;
6.16. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti Mokyklai reikiamą informaciją;
6.17. vykdyti Mokyklos vadovybės, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus;
6.18. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
6.19. vykdyti pareigas, numatytas Švietimo, Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir kituose

įstatymuose bei teisės aktuose.
7. Mokiniams draudžiama:
7.1. atsinešti į Mokyklą ir į pamokas su mokomuoju darbu nesusijusius daiktus, pamokų metu valgyti,
kramtyti kramtomąją gumą, dirbti pašalinius darbus, naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais,
ausinukais,
būtina išjungti jų garsinius signalus, nelaikyti ant suolų. Mokiniui, nesilaikant šios taisyklės, mokytojas turi teisę
paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti gali į mokyklą atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
7.2. turėti ir rūkyti mokykloje ir jos teritorijoje tabako gaminius, elektronines cigaretes, vartoti
alkoholinius gėrimus, narkotikus, lošti kortomis, žaisti kompiuterinius žaidimus su smurto elementais,
sprogdinti įvairius sprogstamus įtaisus ar nesilaikyti žmonių bendrabūvio normų;
7.3. gadinti mokyklos inventorių, baldus, patalpas, priemones;

7.4. Už piktybinį mokinio elgesio normų nepaisymą, už padarytus teisės pažeidimus mokiniai atsako teisės
aktų nustatyta tvarka.
8. Mokinių teisės:
8.1. nemokamai mokytis Mokykloje;
8.2. gauti informaciją apie Mokykloje vykdomas švietimo programas, mokymosi formas, ugdymą
reglamentuojančius dokumentus;
8.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir siekti įgyti valstybinius standartus atitinkantį
išsilavinimą;
8.4. grįžti, pereiti ar stoti į bendrojo lavinimo atitinkamą pakopą;
8.5. laisvai pasirinkti bendruosius ugdymo programas papildančius pasirenkamuosius dalykus, dalykų
modulius bei saviraiškos poreikius tenkinančias neformaliojo ugdymo programas;
8.6. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
8.7. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
8.8. gauti socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą;
8.9. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
8.10. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;
8.11. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei
socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose
susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
8.12. į minties, sąžinės, žodžio laisvę: nuo 14 iki 16 metų savarankiškai pasirinkti pritarus tėvams (ar
vaiko rūpintojams, globėjams) dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) dalyką;
8.13. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
8.14. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje, naudotis
mokyklos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto aikštynu, kabinetais, internetu;
8.15. į poilsį ir laisvalaikį, tinkamą pagal jų amžių ir sveikatą;
8.16. į nemokamą maitinimą (mažas pajamas gaunančių šeimų vaikai) Molėtų rajono Savivaldybės tarybos
nustatyta tvarka;
8.17. naudotis mokyklinio autobuso paslaugomis (gyvenantys toliau kaip 3 km nuo mokyklos), maršrutiniu
autobusu atvykstant ir parvykstant iš mokyklos;
8.18. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.

