PATVIRTINTA
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įsakymu Nr. V-174

KLAIPĖDOS „SMELTĖS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinio elgesio mokykloje aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokinio teises ir
pareigas mokykloje ir jos teritorijoje, elgesio taisykles pamokų, pertraukų, renginių, vykstančių
mokykloje ir už mokyklos ribų, metu.
2. Aprašas grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucija, Vaiko Teisių Konvencija, LR
Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, LR
Švietimo įstatymu, įstaigos nuostatuose numatytomis vaikų teisėmis ir pareigomis ir kitais LR
įstatymais bei poįstatyminiais aktais.
II SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS
3. Mokinys turi teisę:
3.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Vaiko teisių
apsaugos konvencijoje, Jungtinių Tautų Organizacijos numatytomis teisėmis ir laisvėmis;
3.2. teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus,
pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;
3.3. kiekvienam vaikui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, auklėtojus,
mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, papročius
bei tradicijas, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu;
3.4. kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir
ugdant talentus bei gabumus;
3.5. į saviraiškos laisvę nekenkiant kitiems;
3.6. gauti informaciją apie progimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si)
formas;
3.7. rinktis progimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, dalykų
modulius, neformaliojo ugdymo programas ir kt.;
3.8. nemokamai naudotis progimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose
esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);
3.9. esant būtinybei nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba mokytis savarankiškai;
3.10. dalyvauti progimnazijos savivaldoje;
3.11. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformalaus ugdymo veiklos tobulinimo;
3.12. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, logopedo ir
informacinę pagalbą;
3.13. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
3.14. gauti nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;
3.15. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
3.16. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.

III SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS
4. Mokinys privalo:
4.1. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
4.2. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šio Aprašo ir kitų progimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
4.3. progimnazijoje ir mieste, atstovaudamas progimnaziją, dėvėti mokyklinę uniformą;
4.4. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą progimnazijos personalą, paisyti
jų nuomonės;
4.5. gerbti mokytojus budėtojus ir vykdyti jų nurodymus;
4.6. gerbti savo progimnaziją, jos simbolius ir nežeminti jų žodžiu, raštu, elgesiu ar kitaip;
4.7. nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamų priežasčių;
4.8. laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi
būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę
aprangą ir kt.);
4.9.pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas
mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti
pašaline, su mokymo procesu nesusijusia, veikla);
4.10. elektroniniame dienyne nuolat sekti savo pasiekimus ir pastebėjus netikslumus apie juos
informuoti mokytoją;
4.11. laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į progimnaziją ateiti
švaria, tvarkinga apranga;
4.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, progimnazijoje ir jos teritorijoje;
4.13. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu
laikyti rūbinėje;
4.14. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas,
baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones;
4.15. .išvykstant iš progimnazijos grąžinti mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš
bibliotekos paimtas knygas ir kt.;
4.16. nedelsiant informuoti progimnazijos darbuotojus apie progimnazijoje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas;
4.17. progimnazijoje ir renginių už jos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio
reikalavimų.
4.18. dalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas;
4.19. tinkamai elgtis progimnazijos koridoriuose ir lauke:
4.19.1. saugiai bėgioti ir būti atidžiu;
4.19.2. šiukšles mesti į šiukšliadėžes;
4.19.3. susižeidus informuoti budintį mokytoją;
4.19.4. negalima važinėtis riedučiais, riedlentėmis, riedžiais;
4.20. tinkamai elgtis progimnazijos valgykloje:
4.20.1. valgyti tam tikru klasių koncentrams nurodytu laiku;
4.20.2. stovint eilėje ramiai laukti savo eilės;
4.20.3. pavalgius nuneši indus ant tam skirto stalo;
4.21.viso ugdymo proceso metu (pamokose, pertraukose, klasės valandėlėse, šventiniuose
renginiuose ir pan.) progimnazijoje ir jos teritorijoje mokinių mobiliųjų telefonų naudojimas nėra
pageidautinas ir nerekomenduojamas;
4.22.pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliais telefonais, jei kitaip nenurodo
mokytojas ar mokyklos administracija. Tik leidus mokytojui ar mokyklos administracijai mobilieji
telefonai gali būti naudojami per pamokas mokymosi tikslams ar pan.;
4.23. pagal susitarimus su klasių mokytojais, pamokų metu mokinių telefonai gali būti sudėti
į klasėse esančias telefonų dėžutes:

4.23.1. mokinys prieš pamoką turi saugiai ir atsakingai telefoną padėti į dėžutę ir saugiai bei
atsakingai po pamokos telefoną iš jos pasiimti;
4.23.2.mokinys, prieš padėdamas telefoną į dėžutę, privalo jį išjungti;
4.23.3.pamokų metu telefonai turi būti išjungti, jei jie yra laikomi kuprinėje.
IV SKYRIUS
MOKINIUI DRAUDŽIAMA
5. Mokiniui progimnazijoje draudžiama:
5.1. palikti progimnazijos teritoriją nesibaigus pamokoms;
5.2. elektroniniame dienyne daryti veiksmus, galimus tik mokytojui ar tėvams, ir imti kitus
progimnazijos dokumentus;
5.3. įsinešti į progimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas,
narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus bei
daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu;
5.4. progimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas,
rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama ateiti į progimnaziją ir
progimnazijos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
5.5. pamokų metu naudotis ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo
procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas gali
paimti mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po
pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai keletą kartų pažeidžia šią taisyklę, mokytojas gali paimti
mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir atiduoti direktoriui,
direktoriaus pavaduotojai ugdymui ar socialiniam pedagogui. Paimtas daiktas grąžinamas po
korekcinio pokalbio su mokiniu ar mokinio tėvais;
5.6. pamokų ir pertraukų metu kramtyti kramtomąją gumą;
5.7. pamokų metu valgyti;
5.8. atsinešti į progimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
5.9. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą, pokalbius
pamokų ir pertraukų metu, platinti juos socialiniuose tinkluose ir kitur. Tai galima daryti tik gavus
klasės auklėtojo ar kito mokytojo leidimą;
5.10. pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po progimnaziją;
5.11. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti,
užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;
5.12. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus;
5.13. prekiauti progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri
yra numatyta progimnazijos organizuojamų renginių metu;
5.14. niokoti progimnazijos turtą;
5.15. progimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais.
V SKYRIUS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS NUOTOLINIO MOKYMOSI METU
6. Nuotolinio mokymosi metu mokiniai, prisijungė prie vaizdo pamokos privalo nurodyti tikrą
savo vardą. Mokinį, prisijungusį ne savo vardu, mokytojas pašalina iš vaizdo pamokos, jeigu
nereaguoja į mokytojo prašymą pakeisti prisijungimo vardą.
7. Mokiniai privalo vaizdo pamokoje įsijungti kameras. Mokinį, prisijungusį prie pamokos be
vaizdo, mokytojas šalina iš pamokos. (Išskyrus tuos atvejus, kai tėvai yra informavę klasės auklėtoją,
kad neturi kameros). Mokytojui nurodžius, mokiniai privalo išsijungti kamerą.
8. Visi vaizdo efektai, nesusiję su ugdomąja veikla, yra draudžiami. Mokinys, kuris naudoja
pamokoje vaizdo efektus, šalinamas iš pamokos.

9. Draudžiama pamokos metu kalbėti be leidimo. Mokinys privalo išjungti mikrofoną,
pareikalavus mokytojui. Mokinys mikrofoną gali įsijungti tik tada, kai nori paklausti mokytojo.
10. Draudžiama pamokos metu vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti ar erzinti draugus.
Įvykus tokiam įvykiui, mokytojas pašalina mokinį iš pamokos ir praneša mokinio tėvams, klasės
auklėtojai, socialinei pedagogei;
11. Pamokos metu negalima valgyti. Pamokoje dalyvauti tvarkingai apsirengus.
VI SKYRIUS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS, ESANT EKSTREMALIOMS SĄLYGOMS
12. Mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti medicinines veido kaukes ar respiratorius,
kurie priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės) paskelbtos valstybės lygio
ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės nutarimai,
valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai .
Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams:
12.1. iki 6 metų amžiaus;
12.2. sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu;
12.3. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų
dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį).
13. Mokiniams, nedėvintiems kaukių taip, kaip nustato valstybės lygio ekstremalios situacijos
valstybės operacijų vadovo sprendimai, prieš skiriant drausmines priemones, vykdoma:
13.1. izoliuoti nuo kitų mokinių;
13.2. prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais);
13.3. pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisijos
posėdyje apie tolimesnį dalyvavimą ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos grėsmės kitų
bendruomenės narių sveikatai;
14. Gali būti skiriamos šios drausminės priemonės:
14.1. pastaba;
14.2. rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu;
14.3. mokyklos Vaiko gerovės komisijos teikimu, mokyklos vadovas gali priimti sprendimą
nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso.
15. Apie sprendimą ir/ar galimą tėvų (globėjų, rūpintojų) kliudymą vaikui iki 16 metų mokytis
informuojama Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnyba;
16. Apie galimą administracinį nusižengimą informuojamos kompetentingos institucijos,
įgaliotos pradėti administracinę teiseną.
VII SKYRIUS
SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
17. Skatinimas. Už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, lankomumą, aktyvų
dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose, savanorystę ir kt.:
17.1. žodine padėka;
17.2. mokyklos padėkos raštu;
17.3. išvykomis, ekskursijomis;
17.4. pasibaigus pusmečiui, mokslo metams, puikiai ir labai gerai besimokančių, stropių ir
aktyvių moksleivių sąrašai gali būti talpinami mokyklos stende, internetiniame puslapyje;
18. Drausminimas. Mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, progimnazijos
nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, taikomos šios priemonės:
18.1. pastaba žodžiu (gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai, aptarnaujantis personalas,
administracija);
18.2. pastaba raštu elektroniniame dienyne, įvykio fiksavimas incidentų žurnale;

18.3. darant pakartotinius nusižengimus, direktoriaus įsakymu skiriamas papeikimas segamas
į mokinio bylą;
18.4. raštiško situacijos paaiškinimo pateikimas (taikoma visiems incidente dalyvavusiems
mokiniams);
18.5. įpareigojimas lankyti socialinių įgūdžių lavinimo užsiėmimus;
18.6. įpareigojimas atlikti socialinę veiklą;
18.7. svarstymas išplėstiniame administracijos posėdyje;
18.8. pakeista ugdymosi vieta arba forma (mokymasis drausmės kabinete, pamokų ruoša
mokytojo priežiūroje, savarankiškas mokymasis);
18.9. svarstymas progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
18.10. mokinys, elgesiui nesikeičiant, piktybiškai nesilaikant mokinio taisyklių, svarstomas
Progimnazijos taryboje;
18.11. informacija apie mokinių elgesio taisyklių pažeidimus perduodama Klaipėdos m.
savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijai;
18.12. nutraukiama mokymosi progimnazijoje sutartis su nukreipimu į kitą ugdymo įstaigą.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
19. Su mokinio Elgesio mokykloje tvarkos aprašu mokinius supažindina klasės auklėtojas
mokslo metų pirmųjų klasės valandėlių metu ir vėliau pagal poreikį.
20. Patvirtindamas, kad susipažino su Aprašu, mokinys privalo pasirašyti saugaus elgesio
instruktažo lapuose.
____________________________________________

