X. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
80. Mokslo metų pradžia, pabaiga, mokinių atostogos, pamokų laikas ir skaičius klasei
nurodytas direktoriaus patvirtintame progimnazijos ugdymo plane arba atskirais direktoriaus
įsakymais.
81. Mokiniai ugdomi pagal direktoriaus patvirtintus pamokų, neformaliojo ugdymo,
neformaliojo švietimo ir kitų užsiėmimų tvarkaraščius ar grafikus.
82. Mokinys į progimnaziją ateina ne vėliau kaip 5 min. prieš pirmą savo pamoką, užsiėmimą,
renginį. Mokinys išeina iš mokyklos pasibaigus pamokoms, užsiėmimui ar renginiui.
83. Pamokų pradžią ir pabaigą skelbia skambutis (garsinis signalas). Pirmas skambutis
nuskamba likus 2 min. iki pamokos pradžios. Pamoka pradedama nuskambėjus antrajam
skambučiui. Pamokos pabaigą skelbia skambutis.
84. Visi mokiniai privalo nevėluoti į pamoką ir privalo būti joje iki pabaigos. Išeiti iš
pamokos mokinys gali gavęs mokytojo leidimą.
85. Mokiniai privalo būti pasiruošę pamokai, turėti reikiamas mokymo priemones, netrukdyti
kitiems.
86. Mokiniai turi sistemingai sekti mokymosi rezultatus elektroniniame dienyne ir
supažindinti su jais tėvus (globėjus, rūpintojus).
87. Mokiniai paltus, striukes, lietpalčius palieka rūbinėje arba spintelėse.
88. Už asmeninius daiktus (telefonus, skėčius ir kt.), sportinę aprangą ar kitą turtą, paliktą
spintelėse, rūbinėje ar kitose patalpose progimnazija neatsako.
89. Progimnazijos patalpose negalima nešioti kepurių, galvos apdangalų, gobtuvų. Mokinys
kasdien turi vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, avėti švariais batais. Rūbai neturi būti iššaukiantys,
turi atitikti sezoniškumą. Sportinė apranga dėvima tik sportinių renginių metu, kūno kultūros
pamokose. Reprezentaciniuose renginiuose dėvima šventinė apranga. Tam tikrais atvejais
nustatomas aprangos kodas.
90. Pamokų metu dalyvauti progimnazijos ir miesto renginiuose mokiniai gali vadovui leidus.
Renginio organizatoriai iš anksto (ne vėliau nei prieš dieną) pateikia dalyvių sąrašą tiesioginiam
vadovui. Suderintas dalyvių sąrašas skelbiamas mokytojų kambario skelbimų lentoje. Leidimas
įforminamas direktoriaus įsakymu, kuriuo pateisinamos mokinių praleistos pamokos.
91. Dalyvauti kituose miestuose vykstančiuose renginiuose iš pamokų išleidžiami mokiniai,
turintys tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą.
92. Į progimnazijos organizuojamus renginius ir projektus, vykstančius užsienyje, mokiniai
išleidžiami nustatyta tvarka. Vykdami į užsienį mokiniai privalo pasitikrinti sveikatą ir turėti tėvų
(globėjų, rūpintojų) sutikimą.

93. Mokinių, dalyvaujančių miesto arba šalies renginiuose, organizuojamuose ne
progimnazijos iniciatyva, pamokos pateisinamos pateikus šios institucijos oficialų raštą, suderintą
su tėvais (globėjais, rūpintojais).
94. Mokiniai, planuojantys išvykti ilgesniam laikui į varžybas, sportines stovyklas ar užsienį,
iš anksto pateikia tėvų prašymą. Su dėstančiais mokytojais aptaria savarankiškas užduotis ir
suderina jų atsiskaitymo laiką.
95. Apie mokinius, susirgusius pamokų metu, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas
informuoja klasės vadovą ar pats praneša mokinio tėvams ir suderina išleidimą namo. Dėl ligos ir
kitų priežasčių praleistas pamokas mokinys privalo pateisinti per 3 darbo dienas po grįžimo.
96. Mokinys, praleidęs pamokas, turi atsiskaityti už kontrolinius ir kitus mokytojo skirtus
darbus progimnazijos nustatyta tvarka. Atsiskaitymo laikas derinamas su dalyko mokytoju.
97. Ugdymo proceso, nepamokinių renginių, išvykų, ekskursijų metu mokinys turi laikytis
mokinių elgesio, darbo saugos ir sveikatos taisyklių. Su taisyklėmis nustatyta tvarka supažindina
veiklą organizuojantis pedagogas.
98. Sanitariniuose mazguose mokiniai privalo laikytis higienos reikalavimų, taupyti elektros
energiją, vandenį, sanitarines higienos priemones.
99. Progimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama naudotis sveikatai pavojingais daiktais,
rūkyti, vartoti ir platinti cigaretes, alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas. Tai
draudžiama daryti ir renginiuose, kurie vyksta ne progimnazijos patalpose (išvykose, ekskursijose,
renginiuose ir pan.).
100. Mokinys privalo gerbti progimnazijos bendruomenės narius bei svečius. Draudžiama
naudoti fizinę ir psichologinę prievartą, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, elgtis nesaugiai,
kitaip pažeisti asmenų saugumą bei orumą.
101. Pamokoje draudžiama trukdyti mokytojams, bendraklasiams, kramtyti gumą, valgyti,
gerti gaiviuosius gėrimus, naudotis ausinukais, telefonais, kitokiais prietaisais (prietaisai turi būti
išjungti).
102. Progimnazijoje mokiniams draudžiama fotografuoti, filmuoti pedagogus, mokinius, kitus
progimnazijos bendruomenės narius bei svečius be jų leidimo bei progimnazijos direktoriaus
sutikimo, taip pat įrašinėti pokalbius, pamokos turinį.
103. Mokinys per pertraukas ar po pamokų negali būti kabinete be mokytojo leidimo.
104. Pamokų ir pertraukų metu draudžiama žaisti azartinius žaidimus bei judriuosius
žaidimus, galinčius sukelti pavojų savo paties ar kito asmens sveikatai ir gyvybei.
105. Ugdymo proceso metu draudžiama išeiti už progimnazijos teritorijos ribų (į parduotuves,
kioskus, daugiabučių kiemus ir pan.), siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir kitų sveikatą
žalojančių faktorių.

106. Mokslo metų pabaigoje ar išvykdamas iš progimnazijos mokinys privalo atsiskaityti su
biblioteka, dalykų mokytojais, klasės vadovu.
107. Mokiniai turi rūpintis progimnazijos ir jos teritorijos švara, taupyti elektros energiją,
kitus resursus, teisės aktų nustatyta tvarka atsakyti už sugadintą inventorių, priemones, įrengimus,
patalpas, vadovėlius ir kt. Pastebėję sugadintą turtą privalo informuoti mokytoją, klasės vadovą ar
mokyklos vadovą.
108. Visų popamokinių renginių, kuriuos organizuoja ir dalyvauja mokiniai, turinys neturi
prieštarauti progimnazijos kultūrai (organizuojama veikla turi būti ugdomojo pobūdžio, skatinti
saviraišką, ugdyti gebėjimą bendrauti, bendradarbiauti ir pan.). Kviesti į progimnazijos renginius
kitų mokyklų mokinius, svečius galima tik gavus atsakingo už renginį pedagogo ar vadovo leidimą.
109. Mokinių ir mokytojų budėjimo progimnazijoje tikslas – pertraukų metu ugdyti mokinių
elgesio kultūrą, išvengti nelaimingų atsitikimų, užtikrinti mokinių poilsį, saugumą per pertraukas,
tausoti progimnazijos turtą.
110. Mokinių budėjimo progimnazijoje tvarka:
110.1. klasių budėjimo grafiką tvirtina progimnazijos direktorius;
110.2. klasių budėjimas pradedamas pirmadienį, baigiamas penktadienį;
110.3. budėti mokiniai pradeda nuskambėjus skambučiui į pertrauką ir budėjimą baigia
nuskambėjus pirmajam skambučiui į pamoką;
110.4. švarą ir tvarką progimnazijoje palaiko budinti klasė;
110.5. budintys mokiniai rūpinasi elektros, kitų resursų taupymu, inventoriaus ir patalpų
saugojimu;
110.6. budintis mokinys privalo segėti budėtojo kortelę;
110.7. budintis mokinys reikalauja, kad mokiniai elgtųsi saugiai, iškilus problemoms kreipiasi
į tame poste budintį mokytoją ar budintį vadovą;
110.8. valgykloje budintys mokiniai reikalauja, kad mokiniai nešiukšlintų, nesistumdytų,
nusineštų indus.
111. Valgykloje laikomasi šios tvarkos:
111.1. mokiniai valgykloje privalo elgtis kultūringai ir drausmingai, laikytis eiliškumo,
netriukšmauti, nešiukšlinti;
111.2. pavalgius indai nunešami, vieta paliekama švari, tvarkinga.
112. Už mokymosi laimėjimus ir pasiekimus, aktyvią visuomeninę veiklą mokinys
skatinamas, o už nusižengimus baudžiamas pagal direktoriaus patvirtintą mokinių skatinimo ir
nuobaudų skyrimo tvarką.

113. Mokiniai atsako už savo spintelių, esančių progimnazijos patalpose, tvarką. Tėvų
pagalba šalina sugadinimus (pakeičia sulaužytas rankenėles, spyneles ir pan.).
114. Dalyko(ų) pamokose sistemingai mokinio taisykles pažeidinėjantis ar chuliganiškai
besielgiantis mokinys direktoriaus įsakymu gali būti laikinai (ne ilgiau kaip 3 mėn.) pašalintas iš to
dalyko pamokų (iš mokyklos). Įsakymu nustatomos tokio mokinio tolesnio ugdymo (-osi) sąlygos.

