
ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazija (toliau — Progimnazija) ugdo mokinių 

vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai 

gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje. 

2. Progimnazijos mokinių elgesio taisykles (toliau — Taisyklės) reglamentuoja mokinių 

darbą, vidaus tvarką Progimnazijoje, apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių 

skatinimą ir atsakomybę bei yra grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos įstatymais. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

3. Teisė į informaciją.  

4. Teisė mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.  

5. Teisė į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. Mokiniai turi žinoti, pagal kokius 

kriterijus vertinami jų pasiekimai mokykloje.  

6. Teisė gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, 

švietimo informacinę pagalbą, taip pat profesinio orientavimo specialistų patarimus, kokią profesiją 

pasirinkti.  

8. Teisė mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.  

9. Teisė dalyvauti Progimnazijos savivaldoje. Mokiniai gali burtis į asociacijas, sąjungas, 

kitas organizacijas, kurios apibrėžtos mokyklos įstatuose. Aukščiausia mokyklos savivaldos 

institucija yra mokyklos taryba, kurios nariai yra ir mokiniai. Jie dalyvauja Progimnazijos tarybos 

posėdžiuose ir priima svarbius sprendimus. 

 

III SKYRIUS 

 MOKINIŲ PAREIGOS 

10. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Progimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

11. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

13. Lankyti Progimnaziją, į pamokas atvykti laiku. Atvykęs į Progimnaziją po ligos, mokinys 

turi ne vėliau kaip per 2 dienas pateikti klasės auklėtojui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą.  

14. Pasiruošti pamokai ir atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymosi priemones.  

15. Ateiti į Progimnaziją su mokykline uniforma, tvarkingais, švariais, sezoną atitinkančiais 

rūbais švarus. Paltus, striukes, kepures palikti drabužinėje arba spintelėje. Fizinio ugdymo 

pamokose vilkėti sportinę aprangą, avėti sportinę avalynę. 

16. Laikytis švaros bei tvarkos visoje Progimnazijos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, 

salėse, bibliotekoje, tualetuose, valgykloje ir kt.  

17. Gerbti mokytojus, mokinius ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir 

teisėtų interesų.  

18. Vykdyti Progimnazijos administracijos, mokytojų tarybos, mokyklos tarybos, Vaiko 

gerovės komisijos nutarimus. 

18. Tausoti Progimnazijos turtą (inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas) ir 

bendruomenės narių nuosavybę. 

19. Pamokų, renginių, ekskursijų ir pertraukų metu elgtis drausmingai, laikytis saugaus ir 

kultūringo elgesio reikalavimų.  



20. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti jų be priežiūros (už jų saugumą atsako pats 

mokinys). Rastus daiktus perduoti budėtojui ar klasės auklėtojui. 

21. Pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų nepraleisti be priežasties, jų metu netrukdyti 

dirbti kitiems mokiniams ir mokytojams, negadinti mokyklos inventoriaus, saugoti vadovėlius. 

Mokinys, pametęs ar sugadinęs vadovėlį, knygą, atsako mokyklos bibliotekos nuostatuose numatyta 

tvarka. 

22. Lankant pailgintos darbo dienos grupę laikytis drausmės, užsiimti edukacine, menine, 

praktine ar kita naudinga veikla, netrukdyti kitiems, nepasišalinti už Progimnazijos teritorijos be 

mokytojo (auklėtojo) žinios. 

23. Pastebėjęs smurto ar patyčių atvejus Progimnazijoje ir jos teritorijoje, pranešti mokytojui, 

klasės auklėtojui, socialiniam pedagogui, mokyklos administracijai arba bet kuriam Progimnazijos 

darbuotojui. 

24. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą bei teises;  

25. Gerbti savo valstybės istoriją, simbolius, vadovus, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, 

neįžeisdamas kitų tautų pilietinių jausmų. 

26. Mokinys mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš mokyklos turi grąžinti Progimnazijos 

bibliotekos vadovėlius ir kitas knygas.  

 

IV SKYRIUS 

 MOKINIŲ SKATINIMAS 

28. Mokiniai gali būti skatinami už gerus mokymosi rezultatus, pavyzdingą elgesį, puikų 

lankomumą,  aktyvią visuomeninę veiklą, laimėjimus konkursuose, varžybose, olimpiadose, 

parodose ir kt.:  

28.1. mokytojo, klasės vadovo, direktoriaus pagyrimu (žodžiu / raštu);  

28.2. mokytojo, klasės vadovo, direktoriaus padėka (žodžiu / raštu); 

28.3. padėka Progimnazijos internetiniame puslapyje, spaudoje, renginių metu;  

28.4. išvykomis, ekskursijomis; 

28.5. rėmėjų įsteigtais prizais, atminimo dovanomis; 

28.6. kitomis skatinimo formomis. 

 

V SKYRIUS 

 MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

29. Progimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniui draudžiama: 

29.1. be mokytojo arba Progimnazijos administracijos leidimo pasiimti iš mokytojų kambario 

mokomojo kabineto raktą; 

29.2. Trukdyti kitos klasės pamoką. 

29.3. Progimnazijos teritorijoje rūkyti, gerti energetinius ir alkoholinius gėrimus, vartoti ir 

platinti narkotikus ir psichotropines medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą, 

vartoti necenzūrinius žodžius, vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus, naudoti ir skleisti 

pornografinio turinio vaizdinę medžiagą; 

29.4. nešiotis į Progimnaziją bet kokius daiktus (reikmenis), gaminius ar medžiagas, nesusijus 

su ugdymo procesu ir kitus daiktus, kurie kelia pavojų gyvybei ar sveikatai bei kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos 

apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais: aštrūs, smailūs daiktai; elektroninės cigaretės, 

psichotropinės medžiagos; kortos ir kiti azartiniai žaidimai; degtukai; žiebtuvėliai, dujų balionėliai; 

pirotechninės priemonės, sprogstamosios medžiagos; vaistai; lipnios gumos žaislai; žaisliniai 

šautuvai; lazeriniai žibintuvėliai; brangūs, vertingi daiktai; garso įrašus, literatūrą, laikraščius, 

žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, terorizmą, rasizmą, žiaurų 

elgesį, smurtą, pornografiją; garso kolonėlės; ir kiti daiktai, kurie kelia pavojų gyvybei, sveikatai, 

mokyklos ir bendruomenės narių turtui; 



29.5. iš pamokų išeiti neturint raštiško tėvų prašymo ar gydytojo, direktoriaus ar pavaduotojo 

ugdymui, klasės vadovo leidimo; 

29.6. griežtai draudžiama naudotis mobiliuoju ryšiu pamokų metu bei filmuoti ar fotografuoti 

mobiliuoju telefonu Progimnazijoje ir jos teritorijoje ne ugdymo proceso tikslais. Pažeidus šią 

taisyklę, mokinys privalo pasidėti telefoną į mokytojo nurodytą vietą; 

29.7. griežtai draudžiama virtualioje ir viešoje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą 

pažeidžiančią informaciją, įrašinėti kitų mokyklos bendruomenės narių pokalbius, filmuoti; 

29.8. tyčiotis iš kitų, veiksmais ar žodžiais skriausti už save silpnesnius. 

30. Mokiniai, nevykdantys savo pareigų, elgesio taisyklių, atsako pagal bendrojo lavinimo 

mokyklų veiklą reglamentuojančius įstatymus, Progimnazijos nuostatus, vidaus tvarkos taisykles.  

30. Jei mokinys nesilaiko elgesio taisyklių, jam gali būti taikomos šios nuobaudos: 

30.1. dalykų mokytojai operatyviai elektroniniame dienyne informuoja mokinio tėvus/  

globėjus/ rūpintojus (gauna atsakymą, kad susipažino) ir klasės auklėtoją ; 

30.2. pokalbiai ir svarstymai klasėje, mokinių taryboje, mokytojų taryboje, Progimnazijos 

taryboje, Vaiko gerovės komisijoje, Progimnazijos administracijoje; 

31. padarius nusikaltimą (vagystę, vandalizmą, tyčinį kūno sužalojimą, sugadinus inventorių) 

pranešama policijos nuovados pareigūnams; 

32. piktybiškai padarius materialinę žalą Progimnazijai, tėvai ar globėjai nuostolius turi 

atlyginti rinkos kainomis.  

33. Iš mokyklos gali būti šalinami: 

33.1. Nepažangūs, piktybiškai nesilaikantys Taisyklių, sistemingai nelankantys be 

pateisinamos priežasties pamokų, sulaukę 16 metų mokiniai. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

34. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje. 

35. Kiekvienų mokslo metų pradžioje mokiniai supažindinami su Taisyklėmis 

pasirašytinai.  

36. Tėvai su Taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į mokyklos 

internetinę svetainę. Jos primenamos tėvų susirinkimų metu.  


