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ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
Mokinio elgesio taisyklės nustato Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos mokinių elgesio
taisykles mokykloje, mokyklos teritorijoje ir mokykloje vykstančių renginių bei mokyklos
organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu.
Mokiniai laikosi Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų, mokyklos nuostatų,
Vidaus darbo tvarkos ir šių taisyklių, puoselėja lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
II SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS
Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose,
Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir
laisvėmis.
1. Mokinio teisės į:
1.1. mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, pažiūras, dorovinę bei
socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis, pagal savo gebėjimus ir poreikius
mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
1.2. dorinio ugdymo (etikos, tikybos) programos savarankišką pasirinkimą sulaukus 14
metų;
1.3. mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei
gabumus;
1.4. nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
1.5. saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
1.6. pirminę sveikatos priežiūrą;
1.7. minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
1.8. visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.
2. Gauti informaciją apie Mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si)
formas.
3. Rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, dalykų modulius,
neformaliojo švietimo programas, būrelius, studijas ir kt.
4. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo.
5. Nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose
esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams).
6. Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba mokymąsi savarankiškai.
7. Dėl rimtų priežasčių nerašyti kontrolinio ar kito atsiskaitomojo darbo, prieš pamoką
pranešęs mokytojui ir susitaręs dėl atsiskaitymo datos ir laiko. Priežasties rimtumą įvertina
mokytojas.
8. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
9. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.
10. Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.
11. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.
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12. Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose
susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina
kūrybinius gebėjimus.
13. Naudotis kitomis Švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.
III SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS
14. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
15. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms.
16. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, visą mokyklos personalą, mokyklos
svečius, paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei
elgesiu.
17. Kultūringai bendrauti tarpusavyje, su mokyklos darbuotojais, mokyklos svečiais, kitais
asmenimis, laikytis kultūringo elgesio taisyklių, praleisti suaugusįjį pirmiau savęs.
18. Vykdyti mokyklos administracijos ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai
susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu.
19. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (mokinio pažymėjimą) ir jį pateikti
paprašius mokytojams, mokyklos budėtojams, mokyklos vadovams.
20. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui
medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.
21. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, iki pirmo skambučio mokinio spintelėje
pasidėti savo viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) ir kitus
daiktus.
22. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą ateiti su
uniforma; sportinę aprangą dėvėti tik per kūno kultūros pamokas ar sportines varžybas.
23. Pamokose turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo
priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.).
24. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (būti
pasiruošusiam pamokoms, atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti
dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu, veikla (nežaisti,
nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.).
25. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų
praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių
atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo
atvykimo į mokyklą dienos. Nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį
pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be
pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3
dienas iš eilės ir pavienes pamokas.
26. Pasibaigus pamokai iš klasės išeiti netriukšmaujant, pertraukų metu koridoriuose
nebėgioti.
27. Laisvų pamokų metu dirbti skaitykloje.
28. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.
29. Vykdyti socialinę-pilietinę veiklą mokykloje (5–15 val./ per metus).
30. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
31. Valgykloje elgtis kultūringai, eilėje prie maisto nesistumdyti, neužlįsti be eilės,
netrukdyti kitiems, nestumdyti stalų ir kėdžių, pavalgius nusinešti indus.
32. Iškilusias problemas spręsti taikiai, nenaudojant smurto, patyčių, psichologinio
spaudimo ir kitų netinkamų būdų.
33. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas,
baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo
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atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Žalos atlyginimą Mokykloje nustato Mokyklos
administracijos patvirtinta tvarka.
34. Pastebėjus gadinamą ar sugadintą turtą, iš karto informuoti mokytoją ar mokyklos
administraciją, socialinį pedagogą ar budintį mokytoją.
35. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros.
36. Rastus daiktus perduoti mokyklos administracijai ar budinčiam mokytojui.
37. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš
mokyklos bibliotekos paimtas knygas, mokinio spintelės raktą ir kt.
38. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
39. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio
reikalavimų.
40. Į išvykas, ekskursijas mokiai vykti tik su mokytoju, gavus direktoriaus leidimą
(įforminama įsakymu). Mokiniai supažindinami su saugumo reikalavimais.
41. Griežtai laikytis kelių eismo taisyklių, priešgaisrinės saugos ir darbo saugos
reikalavimų.
42. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos
pažeidimus (necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą mokyklos teritorijoje, muštynes ir kt.) mokiniai
baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
MOKINIUI DRAUDŽIAMA
43. Mokyklos patalpose dėvėti striukes, paltus, mūvėti kepures, gobtuvus.
44. Ateiti į mokyklą su šokiruojančia, trikdančia aplinkinius apranga, šukuosena, makiažu,
papuošalais, manikiūru bei mokykloje dėvėti papuošalus, keliančius pavojų asmens saugumui.
45. Trukdyti darbą mokytojui ir klasei.
46. Pamokų ar renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu (jo garsinis signalas turi būti
išjungtas), ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su ugdymo procesu ir trukdančiomis
darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti telefoną ar kitą
mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po
pamokos. Jeigu mokinys nuolat piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas turi paimti trukdančią
darbui pamokoje priemonę ir atiduoti saugojimui mokyklos vadovams. Paimtas daiktas grąžinamas
tik mokinio tėvams.
47. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus.
48. Pamokos metu išeiti iš kabineto (išeiti galima tik mokytojui leidus), vaikščioti po
mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti pamokas.
49. Laisvų pamokų metu vaikščioti koridoriais, triukšmauti, trukdyti dirbantiems.
50. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose
vietose, spjaudytis, vartoti necenzūrinius žodžius.
51. Tyčiotis: žeminti kito asmens orimą, reputaciją, įžeidinėti, skaudinti ar kitaip sukelti
fizinį ar psichologinį skausmą.
52. Savavališkai išeiti iš pamokų. Susirgus ar kitu atveju, mokinys turi pateikti klasės
auklėtojui medicinos darbuotojo ar tėvų pateisinamą lapelį. Nesant medicinos darbuotojo, kreiptis į
klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar mokyklos vadovą.
53. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
54. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir
pokalbius.
55. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, degias medžiagas,
petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas, cigaretes, elektronines ir kaitinančias elektronines
cigaretes ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.
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56. Mokykloje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti energetinius gėrimus, alkoholį, alkoholinius
gėrimus be laipsnių, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas; ateiti į mokyklą ir mokyklos
teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų.
57. Reikalauti pinigų, versti meluoti ar netinkamai elgtis kitus moksleivius, imti ir gadinti
svetimus daiktus.
58. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių, pasisavinti svetimus daiktus.
59. Prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra
numatyta mokyklos organizuojamų renginių metu.
60. Žaisti pavojingus žaidimus, kortomis, azartinius žaidimus iš pinigų, naudoti
pirotechnikos priemones.
61. Bet kuriais savo veiksmais sukelti fizinį ir moralinį skausmą, daryti materialinę žalą,
sudaryti žmonių sveikatai ir gyvybei pavojingas situacijas.
62. Gadinti, naikinti ar kitaip niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus,
spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).
63. Kviesti ar atsivesti į mokyklą pašalinius asmenis be administracijos leidimo.
64. Palikti mokyklos teritoriją be leidimo ugdymo proceso metu.
V SKYRIUS
MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS
64. Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose,
pavyzdingą lankomumą mokiniai gali būti paskatinti:
64.1. žodžiu (pagyrimas);
64.2. raštu (padėka, diplomas, pasveikinimas mokyklos svetainėje);
64.3. galimybės dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose, suteikimu;
64.4. dovanėle, prizu.
VI SKYRIUS
DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS
65. Mokiniui, nesilaikančiam mokyklos vidaus tvarkos bei šių taisyklių reikalavimų, už
nuolatinį, piktybinį jų pažeidinėjimą, gali būti taikomos šios prevencinės drausminamojo ir
auklėjamojo poveikio priemonės:
65.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne;
65.2. mokinio ugdymo vietos pakeitimas, paskirtų užduočių atlikimas prižiūrint mokyklos
psichologui, socialiniam pedagogui ar specialiajam pedagogui;
65.3. mokyklos vadovo ar jo įgalioto atstovo iškvietimas;
65.4. mokinio daiktų patikrinimas;
65.5. pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas;
65.6. mokykloje draudžiamų turėti daiktų ar pamoką trukdančių daiktų paėmimas iki
pamokų pabaigos ir jų atidavimas tėvams;
65.7. palikimas po pamokų – už netinkamą darbą pamokoje, tikslu geriau įsisavinti
pamokos turinį, taisyti mokymosi rezultatus, šalinti ugdymosi spragas;
65.8. viešas nukentėjusiojo asmens atsiprašymas – taikomas mokiniui, kai mokinys
įžeidžia žmogaus garbę ir orumą;
65.9. individualus pokalbis su mokytoju ar klasės auklėtoju;
65.10. pokalbis su mokyklos socialiniu pedagogu;
65.11. tėvų iškvietimas į mokyklą – kviečia mokytojas, klasės vadovas, socialinis
pedagogas, skyriaus vedėjas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius;
65.12. mokinio perkėlimas į kitą klasę;
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65.13. įspėjimas žodžiu – taikoma mokiniui, pirmą kartą be pateisinamos priežasties
praleidusiam iki 5 pamokų per kalendorinį mėnesį, taip pat padariusiam kitus nežymius šių taisyklių
pažeidimus;
65.14. sutartis su mokiniu, kurioje raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas nekartoti
padarytų pažeidimų - taikoma mokiniui pakartotinai be pateisinamos priežasties praleidusiam nuo 5
iki 15 pamokų per kalendorinį mėnesį, taip pat padarius kitus šių taisyklių pažeidimus;
65.15. įspėjimas žodžiu arba raštu tėvams – taikoma mokiniui neįvykdžius sutartyje su
mokiniu nustatytų mokinio įsipareigojimų ir kai poveikio priemonės nurodytos 64.13. ir 64.14.
punktuose nepadaro jokio poveikio;
65.16. papeikimas – taikoma mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties virš 15
pamokų, šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, už įžūlų elgesį su mokyklos
bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui;
65.17. griežtas papeikimas – taikoma mokiniui sistemingai praleidinėjant pamokas be
pateisinamos priežasties, sistemingą šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą,
pasikartojantį įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo
procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą;
65.18. mokinių netinkamas elgesys ugdymo proceso metu ir kiti nusižengimai surašomi į
„Mokinio elgesio taisyklių pažeidimo aktą“ (rašo pamoką vedantis mokytojas, auklėtojas).
Pasikartojus nusižengimams (surašyti 3 aktai), mokinių elgesys svarstomas Vaiko gerovės
komisijoje ar mokyklos vadovų posėdyje.
66. Svarstymas Vaiko gerovės komisijoje:
66.1. moksleivis ir jo tėvai (globėjai) kviečiami į mokyklos Vaiko gerovės komisijos
posėdžius už nuolatinius piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą,
teisėtvarkos pažeidimus, rūkant mokyklos teritorijoje, vartojant necenzūrinius žodžius, už
pavojingos (nusikalstamos) veikos įvykdymą);
66.2. jei mokinys ir tėvai yra kviečiami ir neatvyksta be pateisinamos priežasties į Vaiko
gerovės komisijos posėdį, apie tai raštiškai informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius;
66.3. apie mokiniui skirtas nuobaudas informuojama mokyklos bendruomenė;
66.4. raštiškas pranešimas Alytaus apskrities vyriausiajam policijos komisariatui, kad
mokinio tėvai (globėjai) būtų nubausti administracine bauda – šios priemonės imamasi mokiniui
nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant šias
taisykles, įžūliai elgiantis su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganiškai elgiantis, trukdant
ugdymo procesui, vartojant necenzūrinius žodžius, rūkant mokyklos teritorijoje, vartojant
alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ar jos teritorijoje, atvykus į
mokyklą apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų, tyčia sugadinus ar
sunaikinus mokyklos turtą;
66.5. kreipimasis dėl Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
taikymo mokiniui taikoma šio įstatymo 8 straipsnyje numatytais atvejais;
66.6. mokytojų tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš mokyklos taikoma, kai yra
išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos
bendruomenės narių saugumui;
67. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis
mokinius supažindina klasės auklėtojas.
________________________

