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JONAVOS „LIETAVOS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau - taisyklės) nustato mokinių elgesį prieš pamokas, 

pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio 

vartojimo, rūkymo bei kitų pažeidimų, mokinių drausminimo ir skatinimo priemones. 

2.  Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių taisyklių bei sutarties su mokykla 

sąlygų. 

3.  Mokiniai privalo: 

3.1. Reguliariai lankyti mokyklą ir mokytis pagal savo galimybes ir gebėjimus. 

3.2. Laikytis higienos reikalavimų, į mokyklą ateiti su mokykline uniforma. Patalpose 

draudžiama dėvėti striukes, kepures, išskyrus atvejus, kai yra administracijos leidimas. (1 priedas. 

Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas). 

3.3. Sportinę aprangą vilkėti tik fizinio ugdymo pamokose bei sportinių renginių metu. 

3.4. Visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, 

saugoti mokyklos garbę. Nežeminti mokyklos mokinių ir nesityčioti iš jų dėl aprangos, šukuosenos 

ir kitų dalykų. 

3.5. Kultūringai bendrauti tarpusavyje, su mokyklos darbuotojais, mokyklos svečiais, 

kitais asmenimis. 

3.6. Į pamokas atvykti laiku, nevėluoti, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame 

vyks pamoka. Pamokos pradžioje susėsti į mokytojo nurodytas vietas ir tyliai pasiruošti pamokai. 

3.7. Dėl pateisinamos priežasties pavėlavus, atsiprašyti mokytojo ir nurodyti 

pavėlavimo priežastį. 

3.8. Be pateisinamos priežasties nevėluoti ir nepraleidinėti pamokų. 

3.9. Kiekvieną praleistą pamoką pateisinti medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur 

nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai arba 

gydytojas, jei sergama ilgiau negu 3 dienas, turi būti gydymo įstaigos pažyma. 

3.10. Mokykloje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu laikytis saugaus elgesio 

reikalavimų. 

3.11. Į išvykas, ekskursijas vykti tik su mokytoju (-ais). Mokiniai supažindinami su 

saugumo reikalavimais, privalo jų laikytis. Popamokiniai renginiai vyksta tik su klasės vadovu ir 

informavus mokyklos administraciją. 

3.12. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros. 

3.13. Fizinio ugdymo pamokų metu savo asmeninius daiktus (pinigines, telefonus, 

papuošalus ir t.t.) perduoti mokytojui, kuris juos padeda į saugojimo vietą, kitu atveju mokykla už 

dingusius daiktus neatsako. 

3.14. Tausoti ir saugoti mokyklos inventorių, patalpas, mokymo priemones ir kitą 

mokyklos turtą. 

3.15. Koridoriuose, laiptinėse, kabinetuose laikytis saugos reikalavimų, palaikyti 

tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

3.16. Mokyklos bibliotekoje, valgykloje ir kitose bendrose mokyklos patalpose laikytis 

tose patalpose nustatytos tvarkos. 

3.17. Pastebėjus sugadintą turtą, tuojau pat informuoti mokytoją ar mokyklos 

administraciją. 

3.18. Išvykdami iš mokyklos, atsiskaityti su biblioteka, dalykų mokytojais dėl 

vadovėlių ir knygų grąžinimo, dėl mokinio pažymėjimo gražinimo.  

4. Pamokų metu mokiniai privalo: 

4.1. Būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus. 
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4.2. Turėti reikiamas priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę namų 

darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui.  

4.3. Savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir kitiems klasės mokiniams. 

4.4. Būti atsakingi už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą. 

4.5. Įėjus į klasę mokytojui, o pamokos viduryje – mokyklos vadovui ar svečiui, 

pasisveikinti atsistojant. 

4.6. Pamoką baigti, kai apie tai pasako mokytojas. 

5. Mokiniams draudžiama: 

5.1. Pamoku metu naudotis mobiliaisiais telefonais, jų garsiniai signalai turi būti 

išjungti. 

5.2. Be mokytojo leidimo išeiti iš pamokos. 

5.3. Į mokyklą neštis pavojų sveikatai ir gyvybei keliančius bei nereikalingus darbui 

pamokoje daiktus. Pavojų keliantys daiktai paimami ir perduodami tėvams. Kiti daiktai atiduodami 

po pamokos. 

5.4. Smurtauti, žaisti pavojingus žaidimus. 

5.5. Turėti  elektronines bei tabako cigaretes, alkoholinius gėrimus, narkotines 

medžiagas. 

5.6. Rūkyti elektronines bei tabako cigaretes, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines 

medžiagas. (2 priedas.  Alkoholio, tabako, elektroninių cigarečių ir kitų kvaišalų vartojimo tvarkos 

aprašas). 

5.7. Pamokų ir pertraukų metu išeiti iš mokyklos teritorijos. (3 priedas.  Mokinių išėjimo 

iš mokyklos teritorijos ugdymo (si) proceso metu tvarkos aprašas). 

5.8. Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius mokykloje į mokyklos 

renginius bei mokyklos patalpas be klasės vadovo ir/ar mokyklos vadovybės leidimo. 

6. Mokinių atsakomybė: 

6.1. Dėl elgesio taisyklių: 

6.1.1. Mokiniui, pažeidusiam elgesio taisykles, skiriamas žodinis įspėjimas. 

6.1.2. Pakartotinai mokiniui pažeidus elgesio taisykles, mokiniui surašoma drausmės 

pažeidimo pažyma, kurioje mokytojas nurodo pažeidimą. Po pamokos mokinys savo netinkamo 

elgesio priežastis paaiškina raštu pažymoje. Mokytojas numato tolesnes korekcinės veiklos kryptis: 

6.1.2.1. individualus pokalbis su mokiniu; 

6.1.2.2. tėvų informavimas žodžiu, raštu, telefonu ir kt.; 

6.1.2.3. palikimas po pamokų (informuojant tėvus); 

6.1.2.4. įvairių papildomų užduočių atlikimas ir pan.; 

6.1.2.5. sėdėjimo vietos pakeitimas. 

6.1.3. Mokiniui, gavusiam 2 drausmės pažeidimus, mokytojas informuoja klasės 

vadovą. Klasės vadovas, gavęs informaciją raštu (drausmės pažeidimo pažymas ir mokytojo 

paaiškinimą apie problemos sprendimą) numato tolesnes veiklos kryptis: 

6.1.3.1. individualus pokalbis su mokiniu; 

6.1.3.2. tėvų informavimas žodžiu, raštu, telefonu ir kt.; 

6.1.3.3. klasės vadovo apsilankymas namuose. 

6.1.4. Jei mokinio netinkamas elgesys kartojasi ir mokiniui fiksuojami 4 drausmės 

pažeidimai, klasės vadovas informuoja mokyklos socialinį pedagogą apie neišsprendžiamą problemą, 

nurodydamas problemos sprendimo trukdžius ir jų priežastis. 

6.1.5. Mokyklos socialinis pedagogas analizuoja problemą, numato tolesnes mokinio 

elgesio korekcinės veiklos kryptis ir supažindina pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su 

nutarimu: 

6.1.5.1. specialistų (socialinio pedagogo, specialiojo pedagogo, psichologo) 

individualūs užsiėmimai su mokiniu; 

6.1.5.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) dalyvavimas pamokose; 

6.1.5.4. socialinio pedagogo apsilankymas namuose. 
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6.1.6. Ir toliau mokiniui pažeidinėjant elgesio taisykles, problemos iniciatorius (klasės 

vadovas, socialinis pedagogas, mokytojas ir pan.) informuoja Vaiko gerovės komisiją apie 

neišsprendžiamą problemą. Vaiko gerovės komisija numato tolesnes prevencijos priemones ir 

supažindina pedagogus ir tėvus (globėjus, rūpintojus) su nutarimu: 

6.1.6.1. problemos sprendimas, dalyvaujant mokiniui, tėvams (globėjams, rūpintojams) 

ir mokytojams; 

6.1.6.2. mokinio trišalės elgesio sutarties pasirašymas; 

6.1.7. Vaiko gerovės komisija, esant reikalui, (kai problema neišsprendžiama) 

rekomenduoja vaiką kompleksiniam tyrimui ar konsultacijoms specialistams kitose įstaigose. 

6.2. Dėl lankomumo: 

6.2.1. klasės vadovas kontroliuoja mokinių lankomumą, aiškinasi pamokų praleidimo 

priežastis, skambina mokinio tėvams, jam neatvykus į mokyklą; 

6.2.2. jei mokinys ir toliau (3 mokslo dienas) praleidžia be pateisinamos priežasties, 

klasės vadovas raštu informuoja socialinį pedagogą, nurodydamas problemos sprendimo eigą; 

6.2.3. socialinis pedagogas aiškinasi mokinio nelankymo priežastis ir numato tolesnes 

veiklos kryptis, situacijai nepagerėjus kreipiasi į Vaiko gerovės komisiją; 

6.2.4. išplėstinis VGK posėdis, dalyvaujant tėvams (rūpintojams, globėjams), 

mokytojams ir mokiniams; 

6.2.5. informacija pagalbos vaikui institucijoms; 

6.2.6. vėlavimas ir bėgimas iš pamokų fiksuojamas kaip drausmės pažeidimas. 

7. Mokinių skatinimas. Mokiniams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės: 

7.1 mokyklos bendruomenės nario žodinis pagyrimas; 

7.2. informacija ir padėka mokyklos  internetiniame puslapyje; 

7.3. labai gerai ir puikiai besimokantiems, olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojams, 

labai gerai lankantiems mokyklą, padariusiems didžiausią pažangą (mokymosi, elgesio, lankomumo) 

mokiniams (jų tėvams, globėjams, rūpintojams) direktoriaus įsakymu pusmečio (metų) pabaigoje 

reiškiama padėka, pusmečio (metų) pabaigoje organizuojama pažintinė kelionė. 

 

 

SUDERINTA 

Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos  

Vaiko gerovės komisijos 2022 m. balandžio 1 d.  

protokolo Nr. 1UGD-4 
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Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 

mokinių elgesio taisyklių 

1 priedas 

 

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

Šis aprašas nustato Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių mokyklinių 

uniformų dėvėjimo tvarką. 

 

Mokinio uniforma - pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, 

estetinio skonio ugdymo dalis. 

1. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Jonavos „Lietavos“ pagrindinės 

mokyklos mokiniams, išskyrus išimtinius atvejus (mokyklos administracijai leidus). 

2. Mokyklinė uniforma dėvima per visus mokslo metus mokykloje, įvairiuose 

rajoniniuose renginiuose, atstovaujant mokyklą, išskyrus išimtinius atvejus, suderintus su  klasių 

vadovais  ( pvz. nepamokinės ugdomosios veiklos, akcijų, išvykų, ekskursijų metu ir kt.). 

3. Klasių vadovai kontroliuoja, ar mokiniai mokykloje dėvi mokyklinę uniformą. 

4. Mokinys, piktavališkai nenešiojantis mokyklinės uniformos, atsako pagal patvirtintų 

mokinių vidaus elgesio taisyklių  mokinių atsakomybės 6.1. punktą. 

5. Sportinė apranga ir avalynė dėvima per fizinio ugdymo pamokas; technologijų 

pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė. 

6. Rekomenduojame uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu. 

7. Mokyklinė uniforma privalo visada būti tvarkinga, švari. 
_______________________  
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Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 

mokinių elgesio taisyklių 

2 priedas 

 

 

ALKOHOLIO, TABAKO, ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ IR KITŲ KVAIŠALŲ 

VARTOJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

Šis aprašas nustato Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių alkoholio, tabako, 

elektroninių cigarečių ir kitų kvaišalų vartojimo tvarką. 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo 19 straipsniu, mokinių vidaus 

elgesio taisyklėmis bei vaikų priėmimo į mokyklą sutartimi: 

1. Mokiniui draudžiama mokykloje turėti tabako bei elektroninių cigarečių, alkoholinių 

gėrimų bei kitų narkotinių medžiagų. Įtarus, kad mokinys mokykloje turi tabako ar kitų narkotinių 

medžiagų, informavus tėvus (globėjus, rūpintojus),  narkotinės medžiagos paimamos.  

2. Mokiniui draudžiama rūkyti mokyklos teritorijoje ir jos prieigose. 

3. Mokinys, piktavališkai rūkantis mokyklos teritorijoje ar jos prieigose, atsako pagal 

patvirtintų mokinių vidaus elgesio taisyklių mokinių atsakomybės 6.1. punktą. 

_______________________ 
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Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos 

mokinių elgesio taisyklių 

     3 priedas 

 

MOKINIŲ IŠĖJIMO IŠ MOKYKLOS TERITORIJOS UGDYMO (SI) PROCESO METU 

TVARKOS APRAŠAS 

 

Šis aprašas nustato Jonavos „Lietavos“ pagrindinės mokyklos mokinių išėjimo iš mokyklos 

teritorijos ugdymo (si) proceso metu tvarką.  

Atsižvelgiant į mokinių vidaus elgesio taisyklių 5.8. punktą: 

1. Mokiniui ugdymo proceso metu (pamokų, pertraukų, neformaliojo švietimo metu) 

draudžiama  išeiti iš mokyklos teritorijos be klasės vadovo, socialinio pedagogo arba mokyklos 

administracijos atstovų leidimo. 

2. Mokinys, norėdamas ugdymo (si) proceso metu išeiti iš mokyklos teritorijos, turi kreiptis 

į klasės vadovą, (dėl ligos – į visuomenės sveikatos specialistą), jų nesant į socialinį pedagogą ar 

mokyklos administracijos atstovą. 

3. Mokinys, norėdamas ugdymo (si) proceso metu išeiti iš mokyklos teritorijos, privalo 

turėti žodinį arba raštišką tėvų sutikimą bei klasės vadovo, visuomenės sveikatos specialisto, 

socialinio pedagogo arba mokyklos administracijos atstovų leidimą. 

4. Mokinys, piktavališkai išeinantis ugdymo (si) proceso metu iš mokyklos be leidimo, 

atsako pagal patvirtintų mokinių vidaus elgesio taisyklių  mokinių atsakomybės 6.1. punktą. 

   

______________________ 

 

 

 


