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KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. MOKINIŲ TEISĖS
1. Mokinys turi teisę gauti:

1.1. informaciją apie progimnazijos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;
1.2.geros kokybės švietimo paslaugas;
1.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų aprašu;
1.4. psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę - pedagoginę, informacinę pagalbą,
informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
1.5. socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
2.Mokinys turi teisę dalyvauti:
2.1. progimnazijos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;
2.2. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę brandą,
veikloje;
2.3. posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys.
3. Mokinys turi teisę pasirinkti:
3.1. progimnazijos siūlomas formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas;
3.2. dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, sulaukęs 14 metų.
4. Mokinys turi teisę:
4.1. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
4.2. atstovauti progimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose;
4.3. į nemokamus vadovėlius;
4.4. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
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II. MOKINIŲ PAREIGOS
5. Mokinys privalo:
5.1. gerbti valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas; progimnaziją, mokinius,
mokytojus ir kitus bendruomenės narius.
5.2. taisyklingai kalbėti valstybine kalba.
5.3. savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir moralaus elgesio normomis.
5.4. laikytis mokymo sutarties sąlygų ir mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
5.5. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
5.6. stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis.
5.7.vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus.
5.8. tausoti visuomeninį, privatų ir progimnazijos turtą.
5.9. pranešti

progimnazijos

administracijai,

teisėsaugos

institucijoms

apie

žinomą

nusikalstamą ar kitą netinkamą veiklą (pvz. patyčias ir pan.), o esant galimybei, užkirsti kelią
tokiems veiksmams.
5.10.

laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
III. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS

6. Lankyti pamokas ir laikytis progimnazijos Mokinių pamokų lankomumo kontrolės,
apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašo nuostatų.
7. Laikytis nustatytų kultūringo elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.
8.

Progimnazijoje ir viešose vietose atstovaujant progimnaziją draudžiama:

8.1. keiktis, tyčiotis, įžeidinėti, apgaudinėti, meluoti;
8.2. triukšmauti, rėkauti, bėgioti koridoriuose, laiptinėse, kitose tam nepritaikytose erdvėse;
8.3. šiukšlinti, imti svetimus daiktus;
8.4. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą, pokalbius;
8.5. atsinešti daiktus ir/arba medžiagas, pavojingas mokinių saugumui ir sveikatai;
8.6. žaisti azartinius žaidimus ir žaidimus, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus
mokinius, sugadinti inventorių, patalpas;
8.7. naudoti fizinę ir moralinę prievartą;
8.8. vartoti, platinti ir atsinešti į progimnaziją ir jos teritoriją alkoholio, narkotinių, toksinių,
psichotropinių medžiagų ir pirotechnikos priemonių.
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9. Laikytis higieninių reikalavimų.
10. Striukes, paltus palikti rūbinėje, jei patalpose yra higienos normas atitinkanti temperatūra.
11. Išeinant iš progimnazijos nepalikti savo rūbų ir asmeninių daiktų (išskyrus daiktus,
paliekamus asmeninėse spintelėse).
12. Progimnazijos teritorijoje turėti mokinio pažymėjimą.
13. Sugadinus ar sunaikinus progimnazijos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai (globėjai)
įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka.
IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE
14. Nuskambėjus pirmam skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu
mokytojas po antro skambučio neatėjo, klasės seniūnas ar jo pavaduotojas turi informuoti apie tai
direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba raštinės vedėją.
15. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai.
16. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti,
pakelti ranką (jei su mokytoju nesusitarta kitaip).
17. Visada turėti mokinio pažymėjimą, vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui
pamokoje reikalingas priemones.
18. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje.
19. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems.
20. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant
šios taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio mobilųjį telefoną, kurį atsiimti turi į
progimnaziją atvykę mokinio tėvai.
V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU
21. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti), palaikyti tvarką,

taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
22. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių.
23. Vykdyti budinčio mokytojo ir mokinio nurodymus.
24. Neišeiti iš progimnazijos teritorijos nepasibaigus pamokoms pagal patvirtintą pamokų
tvarkaraštį, išskyrus ilgąsias pertraukas.
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VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PROGIMNAZIJOS VALGYKLOJE

25. Tvarkingai laukti eilėje.
26. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.
27. Vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.
28. Po pirmojo skambučio nelaukti eilėje, išskyrus atvejus, kai mokiniui pamokos nėra.
29. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių, neperduoti nemokamo maitinimo
talonų kitiems mokiniams.
30. Valgyti valgykloje per klasėms paskirtą ilgąją pertrauką.
31. Progimnazijos valgykloje ir svetainėje galima tik valgyti (negalima rašyti, skaityti, žaisti
ir pan.).
32. Renginių metu paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje.
33. Renginių metu laikytis progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintų reikalavimų ir
renginių organizatorių nustatytos tvarkos, vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.
VII. MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS
34. Mokyklinės uniformos dėvėjimo taisyklės įsigalioja nuo 2013 – 09 - 02.
35. Mokyklinė uniforma privaloma visiems progimnazijos mokiniams ir dėvima kiekvieną
dieną visus mokslo metus, išskyrus šioje tvarkoje numatytus atvejus.
36. Privaloma mokyklinė uniforma yra: viena uniforminė viršutinė dalis (liemenė, švarkas,
megztinis, sarafanas) ir tamsiai mėlynos arba juodos spalvos apatinė dalis (kelnės, sijonas).
Papildoma mokyklinės uniformos dalis – kaklaraištis, uniforminės kelnės, sijonas. Šventinė
uniforma: privaloma dalis ir balti marškiniai / palaidinė arba uniforminė (žalsva) palaidinė.
37. Dėvėdami mokyklinę uniformą mokiniai rengiasi kukliai, dalykiškai (be įmantrių
papuošalų, blizgučių, užrašų ar aplikacijų ant drabužių).
38. Mokyklinė uniforma turi būti švari, tvarkinga.
39. Mokyklinę uniformą rekomenduojama vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu
ar savininko vardu.
40. Mokyklinę uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas bei atstovaujant
mokyklą už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan. Nurodžius progimnazijos
administracijai ar klasės vadovui šių renginių metu dėvėti šventinę uniformą.
41. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti mokyklos savitvarkos dienų ar švaros
akcijų metu, išvykų bei ekskursijų metu.
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42. Kūno kultūros pamokose mokiai vilki sportinę aprangą.
43. Paskutinis mėnesio penktadienis – diena be mokyklinės uniformos (leidžiama ateiti be
uniformos).
44. Mokyklinės uniformos galima nedėvėti oro temperatūrai lauke esant virš 23°C šilumos.
45. Mokyklinės uniformos dėvėjimą kontroliuoja klasės vadovas / pradinių klasių mokytojas
bei progimnazijos administracija.
46. Mokiniui, nedėvinčiam mokyklinės uniformos, taikomos nuobaudos:
46.1. pokalbis su klasės vadovu / mokytoju, aiškinantis priežastis, kodėl mokinys nedėvi
uniformos;
46.2. klasės vadovo / mokytojo žodinė pastaba;
46.3. klasės vadovo / mokytojo rašytinė pastaba, mokinio pasiaiškinimas, supažindinant
tėvus;
46.4. progimnazijos administracijos atstovo individualus pokalbis su mokiniu ir jo tėvais;
46.5. direktoriaus papeikimas.
_________________________

