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MOLĖTŲ R. JONIŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

MOKINIŲ  ELGESIO TAISYKLĖS 

 
 

   Mokykla, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti 

mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, uţtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo 

programas, apsaugoti individualią ir mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šios būtinos tvarkos. 
 

 I. MOKINIŲ TEISĖS 

 

1. Gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas, 

mokinių ţinių tikrinimo ir vertinimo sistemą. 

 

2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

išsilavinimą. 

 

3. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą. 

 

4. Pasirinkti mokyklos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius modulius, 

pasirenkamųjų dalykų programas ir neformalųjį ugdymą. 

 

5. Į psichologinę ir socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 

6. Atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varţybose. 

 

7. Gauti nemokamus vadovėlius. 

 

8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti 

higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį. 

 

9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. 

 

10. Dalyvauti posėdţiuose, kai svarstomas jo elgesys. 

 

11. Naudotis kitomis Švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. 

 

 

 II. MOKINIŲ PAREIGOS 
 

12. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis mokyklos-DC taisyklių, demokratinių gyvenimo 

normų, tausoti mokyklos ir visuomenės turtą. Vykdyti mokyklos tarybos nutarimus, administracijos, 

teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus. 

13. Sąţiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai  mokytis, sąţiningai ir 

laiku atlikti kontrolines uţduotis; būti atidiems ir aktyviems per pamokas; maksimaliai išnaudoti 

mokyklos teikiamas ugdymosi galimybes. 

14. Aktyviai dalyvauti mokyklos-DC organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje.  



15. Į mokyklą ateiti paruošus visus tos dienos namų darbus. 

16. Siekti dorinės ir pilietinės brandos: gerbti valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas. 

17. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas. 

18. Laikytis ţmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, mokyklos darbuotojus, klasės 

draugus, kitus mokinius. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių 

įsitikinimų atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomenėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje. 

Susipaţinus su smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarka mokykloje, laikytis jos 

nuostatų. 

19. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai-DC. 

20. Pertraukų metu būti mokykloje-DC ir uţsiimti prasminga veikla. 

21. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose mokyklos patalpose ir jos 

teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos palikti tvarkingą klasę, salę. 

22. Budėti klasėje pagal iš anksto sudarytą mokinių budėjimo grafiką. Budint rūpintis švara, išvėdinti ir 

parengti klasę pamokai. Pertraukų metu vykdyti budinčių mokytojų reikalavimus. 

23. Laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabuţius (striukes, paltus, kepures ir kt.) nusirengti ir 

laikyti rūbinėje.  

24. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, nepalikti 

nenuneštų indų. 

25. Ţinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų, renginių ir 

išvykų metu taisyklių. 

26. Jei dėl objektyvių prieţasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo: sąţiningai atlikti kito 

mokytojo skirtas uţduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo neišeiti iš klasės. 

27. Laikytis priėmimo į mokyklą-DC sutarties sąlygų ir mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų, elgesio taisyklių kabinetuose, valgykloje, salėse, bibliotekoje. 

28. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA  

29. Į mokyklą ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių medţiagų. 

30. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medţiagas, 

jas atsinešti, platinti mokykloje ir mokyklos teritorijoje. 

31. Be prieţasties praleisti pamokas, į jas vėluoti. 

32. Pamokų metu mokykloje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures, papuošalus/aksesuarus, keliančius 

grėsmę aplinkinių saugumui.  

33. Mokykloje-DC pamokų metu dėvėti sportinę aprangą, išskyrus kūno kultūros, šokio pamokas. 

34. Į mokyklą neštis gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medţiagas. 



35. Niokoti mokyklos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus. 

36. Organizuoti ir ţaisti azartinius ţaidimus; virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą 

paţeidţiančią informaciją; pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis; fotografuoti ir įrašinėti 

kitų mokyklos-DC bendruomenės narių pokalbius; atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūra. 

37. Pamokose turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti, kramtyti gumą. 

38. Pertraukų ir laisvų laiko tarpų tarp pamokų metu išeiti iš mokyklos-DC teritorijos (tik raštu leidus 

tėvams/globėjams). 

39. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius ţodţius, tyčiotis, įţeidinėti aplinkinius pamokų, pertraukų 

ir renginių metu; kūno kultūros, uţsiėmime atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę pamokoje/uţsiėmime 

dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

40. Ţiemos metu ţaisti su sniegu arti mokyklos-DC pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus, praeivius ir 

transporto priemones. 

  IV. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ, MOKINIŲ SKATINIMAS 

41. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą-DC sutarties, 

vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai nuo 

situacijos) taikomos šios nuobaudos: 

41.1. mokytojo, klasės vadovo ţodinė pastaba ar pastaba TAMO dienyne; 

41.2. mokinio tėvų (globėjų) informavimas ţodţiu ar raštu; 

41.3. mokyklos direktoriaus įsakymu gali būti pareikštas papeikimas ar grieţtas papeikimas 

(informuojami mokinio tėvai (globėjai); 

41.4. netinkamam elgesiui kartojantis, mokytojas, klasės vadovas informuoja mokyklos-DC Vaiko 

gerovės komisiją ( pildo Joniškio mokyklos-daugiafunkcio centro drausmės paţeidimo aktą); 

41.5. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 

41.6. mokinio svarstymas Mokytojų tarybos posėdţiuose; 

41.7. mokinys nukreipiamas psichologo, socialinio pedagogo konsultacijai (Molėtų PPT); 

 

41.8. pateikiamas siūlymas svarstyti Molėtų rajono savivaldybės administracijos Vaiko gerovės 

komisijoje,   Utenos apskrities VPK Molėtų r. policijos komisariato viešosios tvarkos skyriuje, Vaiko 

teisių apsaugos skyriuje; 

 

41.9. mokinio elgesio svarstymas mokyklos taryboje, mokiniui pateikiamas siūlymas mokytis kitoje 

bendrojo lavinimo mokykloje; 

    

41.10. kreipimasis į rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl poveikio priemonių taikymo pagal 

„Nepilnamečių minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymą“; 

41.11. siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų). 



42. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams), nuolat ir sistemingai nevykdančiam 

savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma 

administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms. 

43. Mokiniai skatinami uţ puikų, labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir 

konkursuose, varţybose bei aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje: 

43.1. viešas mokinio pagyrimas klasėje, apie tai informuojant mokinio tėvus; 

 

43.2. uţ pasiekimus įteikiant klasės auklėtojo,  mokyklos padėkos raštą, pasveikinant viešai mokyklos 

internetinėje svetainėje; 

 

43.3. pareiškiant padėką mokinio tėvams, įrašant padėką TAMO dienyne ; 

 

43.4. puikiai, labai gerai besimokančiųjų, olimpiadų bei konkursų nugalėtojų pavardes skelbiant 

mokyklos garbės lentoje, pasveikinant viešai mokyklos internetinėje svetainėje;  

 

43.5. ekskursijos skyrimas (atskiro mokinio ar klasės paskatinimas); 

43.6. vardinės mokytojų, mokyklos  ar rėmėjų premijos. 

                                       V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

44. Mokiniai/mokytojai pasirašytinai supaţindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

45. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supaţindina su saugaus elgesio, tvarkos ir 

darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose. 

46. Mokinių supaţindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir 

kiti instruktaţai“. 

47. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supaţindinami ţinute per elektroninį dienyną su nuoroda į 

mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu. 

48. Taisyklės skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos stenduose. 

_______________________  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JONIŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS 

20__  m. ___________d. 

  

  

Mokinio vardas, pavardė, klasė_______________________________________________________ 

Įvykio aprašymas__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

Atlikti veiksmai___________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

  

Mokytoja(s)__________________________________ 

             (v., pavardė)                                                                                              (parašas)  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NUMATYTŲ POVEIKIO PRIEMONIŲ AKTAS 

(PILDO KLASĖS VADOVAS) 

20__m. ___________d. 

  

Dalyviai_________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Įvykio aprašymas__________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Mokinio siūlymai/įsipareigojimai____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Klasės vadovo siūlymai/ įsipareigojimai____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Tėvų siūlymai/įsipareigojimai________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Kitų dalyvių siūlymai/įsipareigojimai__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Vardas, pavardė     parašas 

 


