
MOKINIAI PRIVALO: NUOBAUDOS UŽ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ 

Nuolat lankyti tvarkaraštyje nurodytas pamokas, klasės valandėles, pasirinktus būrelius ir nevė-

luoti į juos. 

Pastaba, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai; mokinys, per trimestrą praleidęs 20 ir daugiau 

pamokų be pateisinamos priežasties, kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į VGK posėdį. 

Po pirmo skambučio eiti į kabinetą ir pasiruošti pamokai. (Po antrojo skambučio pradedama pa-

moka). 

 

Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Stropiai mokytis (pagal savo galimybes), turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, 

sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.). 

 

Pastaba, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK. 

Laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir 

namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, dirbti mokytojo nurodytoje darbo vietoje,  

neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla, pavyzdžiui, nežaisti, nerašinėti raš-

telių, nekalbėti su draugais pašalinėmis, su pamoka nesusijusiomis temomis ir kt.) 

 Pastaba, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK, kitos mokytojų taikomos 

poveikio priemonės, pagrįsti fiziniai veiksmai, ugdymosi vietos pakeitimas (LR ŠMM 2012-08-28 d. 

įsakymas „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems moki-

niams“) 

Išeiti iš pamokų mokinys gali tik leidus mokytojui, klasės vadovui, visuomenės sveikatos slaugy-

tojai, mokyklos administracijai. 

Pamokų lankomumo lapai; mokinys, praleidęs 20 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties, 

kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į VGK posėdį). 

Klasės vadovui laiku pateikti tėvų (globėjų) pasirašytas pažymas,  pateisinančias neatvykimą į 

mokyklą. Praleidus daugiau nei tris dienas - pateikti gydytojo pažymą. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Pasibaigus pamokai (po skambučio)  iš klasės (kabineto) išeiti tik mokytojui leidus. Pastaba, tarnybiniai mokytojų pranešimai, direktoriaus įspėjimas, papeikimas. 

Į klasę (kabinetą) įėjus mokytojui arba svečiui, taip pat jiems išeinant,  atsistoti (tokiu būdu pasis-

veikinti ir atsisveikinti). Ši taisyklė netaikoma informacinių technologijų kabinetuose. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Atsakyti už savo mokymosi vietos ir jiems duotų vadovėlių ir kt. mokymosi priemonių saugumą, 

tvarkingumą ir švarą. 

Už sugadintą inventorių, kitą mokyklos turtą atlygina mokinys ir jo tėvai (globėjai) per 3 dienas mo-

kyklos nustatyta tvarka. 

Tausoti ir saugoti asmeninį  ir kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų  turtą. 
Už sugadintą kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų turtą atlygina mokinys ir jo tėvai 

(globėjai) per 3 dienas pagal abiejų šalių susitarimą. 

Per pertraukas būti kabinetuose tik esant mokytojui, jeigu kabinetas užrakinamas, laiką leisti 

lauke (jei palankios oro sąlygos) arba mokyklos koridoriuose, skaitykloje. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Valgykloje valgyti pagal progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse patvirtintą grafiką. Valgykloje 

ramiai laukti eilėje, valgyti tyliai, neskubėti, nusinešti savo indus, palikti švarią vietą. Į valgyklą 

draudžiama neštis kuprines. 

Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Kuprines palikti kabinete, kuriame vyks pamoka. Pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

Vykdyti budinčiųjų  mokytojų nurodymus. Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Pamokų ar pertraukų metu nedėvėti striukių, paltų, kepurių, gobtuvų, nemūvėti pirštinių. Į kūno 

kultūros pamokas atsinešti sportinę aprangą bei avalynę. Drabužius kabinti nurodytoje vietoje, 

kišenėse nepalikti vertingų daiktų, telefonų ar pinigų. 

Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą ateiti švaria, tvar-

kinga apranga. Plaukų spalva turėtų būti natūrali, nerėksminga, kosmetiką  naudoti saikingai; 

kuklius papuošalus derinti prie drabužių. 

 Pastaba, priminimas, įspėjimas.  

Pamokų ir renginių metu dėvėti mokyklines uniformas pagal nustatytą ir patvirtintą mokyklinių 

uniformų dėvėjimo tvarką. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas.  

Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias mušty-

nes, patyčias, kitas pavojingas veikas. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai; už sugadintą mokyklos turtą atly-

gina mokinys ir jo tėvai (globėjai) per 3 dienas mokyklos nustatyta tvarka. 

Saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nelaužyti augalų, nešiukšlinti. 
 Pastaba, priminimas, įspėjimas; už sugadintą mokyklos turtą atlygina mokinys ir jo tėvai (globėjai) 

per 3 dienas mokyklos nustatyta tvarka; 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA: NUOBAUDOS UŽ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ 

Į progimnazijos teritoriją ir patalpas draudžiama atsinešti: cigaretes, elektronines cigaretes) ir jas 

imituojančius daiktus; peilius, kitus aštrius įnagius; psichotropines medžiagas (pvz., alkoholio 

gaminius, narkotines medžiagas, psichotropinius vaistus); žiebtuvėlius, degtukus; aerozolines 

priemones (dažus, oro gaiviklius, dezodorantus, balionėlius); lazerinius žibintuvėlius; garso atkū-

rimo techniką (pvz. garso kolonėles) energetinius gėrimus, greito maisto produkciją (pvz. trašku-

čius); pirotechnines priemones; be tėvų leidimo ir gydytojų  paskyrimo vartojamus vaistus; dide-

lės piniginės vertės turtą (kompiuterinę, elektroninę, kitą įrangą).  

Draudžiamų daiktų konfiskavimas; paimti daiktai grąžinami tik mokinio tėvams; tarnybiniai mokytojų 

pranešimai, svarstymas VGK, direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas su įrašu į 

mokinio asmens bylą. 

Pamokose naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su 

mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje (kortos, maisto produktai, žaislai). 

Šie daiktai laikinai konfiskuojami;  paimti daiktai grąžinami tik mokinio tėvams; tarnybiniai mokytojų 

pranešimai, svarstymas VGK. 

Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius. Pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

Per pamokas be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto. Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Per pertraukas   be klasės vadovo, mokytojų, mokyklos administracijos, visuomenės sveikatos 

slaugytojos leidimo išeiti iš mokyklos teritorijos, lankytis parduotuvėse ir kt. vietose. 
Pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

Per pamokas kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus. Pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

Renginių metu aktų salėje naudotis mobiliuoju telefonu, kt. elektronine įranga. Pastaba, priminimas, įspėjimas 

Bėgioti  koridoriais, vestibiulyje, persirengimo kambariuose, tualetuose;  šūkauti, stumdytis, muš-

tis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti kt. 

mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus, prasivardžiuoti ir kt. 

Pastaba, priminimas, įspėjimas; administracinė nuobauda,  kitos mokytojų taikomos poveikio prie-

monės, pagrįsti fiziniai veiksmai  (LR ŠMM 2012-08-28 d. įsakymas „Rekomendacijos dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“). 

(Administracinių teisės pažeidimų kodekso 175 straipsnis. „Paauglių padarytas chuliganiz-

mas“ (nepilnamečių nuo keturiolikos iki šešiolikos metų padarytas nedidelis chuliganizmas arba 

chuliganizmas, taip pat tyčinis suaugusiųjų garbės ir orumo žeminimas – užtraukia baudą tėvams 

arba globėjams (rūpintojams) nuo keturiolikos iki dvidešimt aštuonių eurų). 

Poilsio zonose triukšmauti, laužyti suolelius, juos  stumdyti ir kilnoti. Pastaba, priminimas, įspėjimas. 

Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus. Tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK. 

Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines medžiagas, 

rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), naudoti pirotechnines medžiagas. 

 Tarnybiniai pranešimai, svarstymas VGK, direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas 

su įrašu į mokinio asmens bylą, draudžiamų daiktų konfiskavimas 

(Administracinių teisės pažeidimų kodekso 185/1 straipsnis (rūkymas vietose, kuriose pagal 

įstatymus draudžiama tai daryti, – užtraukia įspėjimą arba baudą nuo dvidešimties iki penkiasde-

šimties eurų). 


