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KĖDAINIŲ RAJONO TRUSKAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIO ELGESIO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Truskavos pagrindinės mokyklos mokinio taisyklės (toliau – Mokinio taisyklės)
reglamentuoja mokinių saugaus elgesio įgyvendinimą Truskavos pagrindinėje mokykloje. Mokinio
taisyklės sudarytos vadovaujantis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai
besielgiantiems mokiniams“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio
28 d. įsakymu Nr. V – 1268) ir kitais teisės aktais.
2. Visų mokyklos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią
mokymo įstaigos aplinką mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų
šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas
tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
3. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo taisyklių,
moralės ir etikos principais grįsti savo gyvenimą.
4. Mokinio taisyklėmis siekiama padėti mokyklos darbuotojams veiksmingai reaguoti į
kraštutinius mokinių netinkamo elgesio atvejus bei iškilusią grėsmę, siekiant užtikrinti mokyklos
bendruomenės narių ir (ar) kitų asmenų fizinį ir psichologinį saugumą.
5. Mokinio taisyklės nustato galimas taikyti poveikio priemones netinkamai besielgiantiems
mokiniams, taip pat pagrindines šių priemonių taikymo mokykloje sąlygas.
6. Mokinio taisyklėse vartojamos sąvokos:
Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta uždrausta
arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais
visuomenės poreikiais, taip pat kiti mokykloje draudžiami turėti daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos,
kurių sąrašas nurodomas mokyklos darbo tvarkos taisyklėse ar kituose mokyklos veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose. Apibrėžiama: aštrūs, smeigiantys, duriantys, degūs, šaunamieji,
sprogstamieji daiktai, psichiką veikiančios medžiagos, telefonai, ausinukai, kitos mobiliojo ryšio priemonės
pamokų metu, kt.
Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų
gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, tyčinis,
agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį
ir fizinį saugumą mokinio elgesys.
Poveikio priemonė – Mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar sustabdyti netinkamą
mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba grįstą ugdymosi aplinką.
Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję mokyklos darbuotojo veiksmai mokinio atžvilgiu,
kurių gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų
gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba užkirsti jam kelią.

Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio ugdymąsi
kitoje mokyklos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
MOKINIAI PRIVALO:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Gerbti mokyklos simbolius, tradicijas.
Gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius.
Vilkėti mokyklinę uniformą, segėti ženkliuką su mokyklos simbolika.
Lankyti pamokas, nevėluoti į pamokas, stropiai mokytis.
Kiekvieną dieną vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas pamokoje reikalingas priemones.
Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam asmeniui atsistoti.
Norėdami kalbėti pamokos metu, turi pakelti ranką.
Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje .
Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, netrankyti durų,
nesėdėti ant palangių, taupiai naudoti elektros energiją ir vandenį).
10. Prieš pamokas striukes ir paltus palikti tik rūbinėje.
11. Mokyklos bufete valgyti tik pagal sudarytą maitinimo grafiką.
12. Pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą.
13. Laikytis higienos reikalavimų: vilkėti švarius, tvarkingus drabužius ir avėti švarią avalynę.
14. Saikingai vartoti kosmetiką, puoštis kukliais papuošalais.
15. Sportinę aprangą ir sportinius batelius dėvėti tik kūno kultūros pamokose.
16. Turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti mokyklos darbuotojams paprašius.
17. Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti sveikatos pažymėjimą.
18. Saugoti ir atsakyti už savo asmeninius daiktus.
19. Drausmingai elgtis bibliotekoje: netriukšmauti, tausoti baldus, įrangą, knygas, nekelti
muštynių, neįžeidinėti darbuotojos.
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA:
1. Naudoti fizinę ir moralinę prievartą, reketuoti, skriausti klasės draugus ir kitus mokinius.
2. Vartoti necenzūrinius žodžius.
3. Turėti, platinti ir rūkyti tabako gaminius( cigaretes, el. cigaretes) mokyklos patalpose ,
teritorijoje ir viešose vietose.
4. Vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas, kitaip svaigintis ar ateiti į mokyklą
apsvaigus.
5. Vartoti energinius gėrimus.
6. Žaisti azartinius žaidimus.
7. Atsinešti į mokyklą draudžiamus ir ugdymo procesui nereikalingus daiktus (ginklus, dujų
balionėlius, pirotechnines priemones, kortas, laikraščius, žurnalus, kurie tiesiogiai skatina ar
propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją).
8. Mokykloje važinėtis riedučiais, atsinešti riedlentes, koridoriuose ir kabinetuose žaisti
kamuoliu, mėtytis daiktais.
9. Kviestis ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis.

10. Pamokų metu ruoštis įvairiems renginiams (išskyrus tuos atvejus, kai leidžia mokytojas ir
(ar) pats padeda pasirengti).
11. Išeiti iš mokyklos pamokų ar renginių metu, jei mokinio tėvai (globėjai) nepranešė dalyko
mokytojui, klasės auklėtojui ar socialiniam pedagogui apie išėjimo priežastį raštu arba
telefonu.
12. Pamokų metu valgyti, kramtyti kramtomąją gumą.
13. Viešai demonstruoti intymius jausmus.
14. Pamokų metu naudotis mobiliais telefonais, (telefonai turi būti išjungti, laikomi ant stalo,
kišenėje arba kuprinėje).
15. Fotografuoti ir filmuoti mokykloje ar teritorijoje negavus mokyklos administracijos leidimo.
16. Gadinti ir vogti mokyklos turtą.
17. Šiukšlinti ( valgyti saulėgrąžas) mokykloje ir jos teritorijoje.
18. Išmesti nesuvalgytą maistą į šiukšlių dėžes, tualetus ar kitas vietas.
19. Bibliotekoje sėdėti su paltais ar striukėmis, garsiai klausytis muzikos, šūkauti.
MOKINIŲ POVEIKIO PRIEMONĖS:
1. Mokinio padarytą žalą mokyklai atlygina mokinio tėvai (globėjai).
2. Apie muštynes, vagystes, rūkymą, alkoholio vartojimą ir kitus nusižengimus pranešama
mokyklos direktoriui, tėvams, policijai.
3. Mokinių nusižengimai surašomi į netinkamo elgesio fiksavimo lapą. (1priedas). Pasikartojus
nusižengimams, mokinių elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje ar administracijos
posėdžiuose.
4. Siekdamas užtikrinti mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, mokyklos
darbuotojas, esant netinkamam mokinio elgesiui, keliančiam realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų
gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojančiam tyčiniam,
agresyviam, įžūliam elgesiui, griaunančiam ugdymosi procesą, pažeidžiančiam kitų asmenų garbę ir orumą,
gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:
4.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
4.2. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
4.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
4.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
4.5. atimti mokykloje draudžiamus daiktus iki pamokų pabaigos.

5. Už taisyklių nesilaikymą mokiniams taikomos šios drausminės priemonės:
5.1. žodinis įspėjimas – skiria klasės vadovas, dalyko mokytojas, budintis mokytojas ir kiti
mokyklos darbuotojai;
5.2. pastaba – skiria klasės vadovas, dalyko mokytojas ir įrašo į elektroninį dienyną;
5.3. individualus pokalbis su mokytoju ar klasės vadovu;
5.4. pokalbis su mokyklos socialiniu pedagogu;
5.5.tėvų iškvietimas į mokyklą – kviečia mokytojas, klasės vadovas, socialinis pedagogas,
direktorius;
5.6. darbas visų labui;
5.7.svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje – klasės vadovo, mokytojo
teikimu, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus).

5.8.svarstymas mokyklos mokytojų tarybos posėdyje – vaiko gerovės komisijos posėdžio
protokoliniu nutarimu, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
5.9.nusižengimo aprašymo perdavimas Kėdainių rajono Policijos komisariatui – mokyklos
direktoriaus teikimu, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
5.10.svarstymas mokyklos taryboje – mokyklos direktoriaus teikimu, informuojant tėvus
(globėjus, rūpintojus).
5.12.svarstymas Kėdainių rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijoje
dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės skyrimo;
MOKINIŲ SKATINIMAS:
1. Labai gerai besimokančių mokinių nuotraukos talpinamos mokyklos stenduose.
2. Labai gerai besimokantys mokiniai, respublikos, savivaldybės olimpiadų, konkursų, varžybų
nugalėtojai ir prizininkai apdovanojami padėkos raštais, atminimo dovanomis, skatinami
ekskursijomis (jei yra lėšų, įstatymu numatyta tvarka).
3. Informacija apie labai gerai besimokančius mokinius, respublikos olimpiadų, konkursų,
varžybų nugalėtojus ir prizininkus skelbiama mokyklos tinklalapyje.
4. Drausminės nuobaudos galiojimo metu skatinimo priemonės mokiniui netaikomos.
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