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DARŽELIO-MOKYKLOS „VILIJA“  MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Darželis-mokykla „Vilija“  ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, 

atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu puoselėti savo ir kitų sveikatą, mokančiu 

būti    atsakingu  už savo poelgius ir pasirinkimus, konstruktyviai kuriančiu savo ir 

Lietuvos kultūrą, gerovę ir ateitį. 

2. Darželio-mokyklos „Vilija“  mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės)  

reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje bei apibrėžia bendrąsias       

mokinių elgesio  normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

 

3. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių   

konvencija, Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, kitais 

teisės aktais, susitarimais, priimtais gimnazijos valdymo vienetuose.   
 

 

 

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

4. Mokinys turi teisę: 

4.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje  

           aplinkoje; 

4.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti  

           išsilavinimą; 

4.3. gauti geros kokybės švietimą; 

4.4. į psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą,  

            profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą; 

4.5. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamųjų dalykų  

            programas, bei neformaliojo švietimo veiklas; 

4.6. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus; 

4.7. į sveikatos priežiūrą mokykloje; 

4.8. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

4.9. naudotis darželio-mokyklos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir 

informacinių technologijų įranga mokymosi tikslais. 

5. Mokinio pareigos: 



5.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir ugdymo procesą 

reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, 

reikalavimų; 

5.2. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių; 

5.3. vykdyti darželio-mokyklos administracijos ir mokytojų nutarimus; 

5.4. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis; 

5.5. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 

5.6. pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą tą pačią dieną sugrįžus į mokyklą 

(tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės, išskyrus atvejus, kai iš 

anksto gaunamas mokyklos administracijos leidimas); 

5.7. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

5.8. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į darželio-

mokyklos administraciją, pagalbos mokiniui specialistus, mokytojus ir kitus 

darbuotojus dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų 

asmenų; 

5.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

5.10. mokykloje dėvėti uniformą ir rengtis švariais, tvarkingais rūbais; 

5.11. valgyti tik valgykloje, mokiniams skirtoje erdvėje, o pavalgius nunešti indus į jiems 

skirtą vietą; 

5.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje; 

5.13. tausoti ir saugoti mokyklos turtą; 

5.14. saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus; 

5.15. baigus pradinio ugdymo programą, atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ir grąžinti 

kitą mokyklos turtą, skirtą mokiniui laikinai juo naudotis;  

5.16. rūpintis geru darželio-mokyklos vardu;   

6. Mokiniui draudžiama:  

6.1. darželyje-mokykloje ar už jos ribų fiziškai, psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių 

ar kitų  darželio-mokyklos bendruomenės narių, tai draudžiama daryti ir virtualioje 

erdvėje; 

6.2. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis; 

6.3. be administracijos leidimo vestis į darželį-mokyklą pašalinius asmenis; 

6.4. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo; 

6.5. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti; 
 

 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

    

7. Mokiniai už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, puikius akademinius pasiekimus, 

įvairius išskirtinius nuopelnus, puikų renginio organizavimą skatinami: 

7.1. klasių vadovų, mokytojų, administracijos pagyrimais žodžiu arba įrašu į elektroninį 

dienyną; 

7.2. direktoriaus reiškiama padėka žodžiu ir raštu; 

7.3. mokiniams ar mokinių grupei gali būti, įteikiama atminimo dovana ar organizuojama 

išvyka. 

8. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo poveikio 

priemonės: 

8.1. įspėjimas žodžiu; 

8.2. mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) globėjus informavimas apie netinkamą mokinio elgesį 

(informuoti gali mokytojas, klasės vadovas, socialinis pedagogas, pavaduotojas 

ugdymui); 



8.3. mokinys už mokinio elgesio taisyklių pažeidimus svarstomas: mokinių tarybos posėdyje, 

direkcijos posėdyje, vaiko gerovės komisijoje ir gimnazijos taryboje. 
     9.   Už drausmės pažeidimą pamokoje dalyko mokytojas gali rašyti drausmės pažymą    

mokiniui. Drausmės pažymos teikiamos tokia tvarka:  

9.1. dalyko mokytojas, užpildęs drausmės pažymą, įteikia ją nedrausmingam mokiniui. 

Moksleivis privalo šią pažymą iki kitos to mokytojo pamokos pateikti klasės vadovui ir 

direktoriaus pavaduotojui ugdymui, informuoti juos apie savo prasižengimą. Jei mokinys 

nevykdo šių pokalbio į mokyklą. Klasės vadovas ir direktoriaus pavaduotojas ugdymui 

išsiaiškina konflikto priežastis ir pasekmes, pataria mokiniui, kaip elgtis. Pavaduotojas 

pokalbio išvadas įrašo drausmės pažymoje ir pasirašo. Klasės auklėtojas arba direktoriaus 

pavaduotojas informuoja dalyko mokytoją apie priimtas poveikio priemones. Užregistruotą 

pažymą direktoriaus pavaduotojas perduoda socialiniam pedagogui, kuris veda bendrą 

drausmės pažymų apskaitą. 

9.2. Nuobaudų skyrimo tvarka: 

9.2.1. surinkus tris pažymas, mokinio elgesys (dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams)) 

svarstomas direkcijos posėdyje; 

9.2.1. surinkus penkias pažymas, mokinio elgesys svarstomas vaiko gerovės komisijos 

posėdyje, mokinys įrašomas į rizikos grupės mokinių registrą;  

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

10. Taisyklės galioja visiems darželio-mokyklos mokiniams, nepriklausomai, kiek jiems yra 

metų. 

11. Naujai į darželį-mokyklą  priimtą mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina 

klasės vadovas mokslo metų pradžioje, tai fiksuojama elektroniniame dienyne. 

12. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad 

mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 
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