PATVIRTINTA
Druskininkų savivaldybės Viečiūnų
progimnazijos direktoriaus
2017 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-140
DRUSKININKŲ SAVIVALDYBĖS VIEČIŪNŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Druskininkų savivaldybės Viečiūnų progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinio
elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokinio elgesio normas pamokų ir
Progimnazijoje bei jos teritorijoje vykstančių renginių ir Progimnazijos organizuojamų renginių,
kurie vyksta už Progimnazijos ribų, metu.
2. Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Švietimo įstatymu ir kitais Lietuvos
Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais mokyklų veiklą,
Progimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis ir kitais Progimnazijos veiklą
reglamentuojančiais dokumentais.
II. MOKINIO TEISĖS
3. Mokinys turi teisę:
3.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Švietimo įstatyme, Vaiko
teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis;
3.2. į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus,
pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;
3.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą, įgyti
atitinkamą pradinį ir pagrindinį išsilavinimą;
3.4. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.
Mokymosi krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus;
3.5. į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą, visiems vienodas galimybes ir
lygias sąlygas, atskleidžiant ir ugdant gebėjimus bei talentus;
3.6. į pirminę sveikatos priežiūrą;
3.7. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
3.8. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
3.9. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą. Žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip
vertinami jų pasiekimai Progimnazijoje;
3.10. gauti informaciją apie Progimnaziją, jos vykdomas švietimo programas,
mokymo(si) formas;
3.11. rinktis Progimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą,
dorinio ugdymo (etikos/tikybos) dalykus, dalykų modulius, neformaliojo švietimo būrelius ir kt.,
kaip reglamentuoja bendrieji ir Progimnazijos ugdymo planai;
3.12. nemokamai naudotis Progimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra,
kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);
3.13. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose;
3.14. dalyvauti Progimnazijos savivaldoje (Progimnazijos taryboje, mokinių taryboje
ar kt.. susirinkimuose), priimant Progimnazijai svarbius sprendimus;
3.15. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo švietimo veiklos tobulinimo;
3.16. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę
pagalbą;
3.17. gauti Progimnazijoje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;
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3.18. puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
III. MOKINIO PAREIGOS
4. Mokinys privalo:
4.1. laikytis mokymo sutarties sąlygų, Mokinio elgesio taisyklių ir kitų Progimnazijos
darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
4.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
4.3. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą Progimnazijos personalą,
paisyti jų nuomonės, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu;
4.4. gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškas kitų šalių kalboms ir kultūroms;
4.5. nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Už praleistas
pamokų nelankymo dienas ne vėliau kaip per 2 dienas nuo atvykimo į Progimnaziją dienos pateikti
klasės auklėtojui gydytojo išduotą pažymą apie ligą arba tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką
paaiškinimą. Tėvų pateisinimai galioja ne daugiau kaip už 3 Progimnazijos nelankymo dienas per
mėnesį. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių
dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties.
Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar
įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti vadovaujantis Progimnazijos
direktoriaus patvirtintu Mokinių lankomumo apskaitos ir Progimnazijos nelankymo prevencijos
tvarkos aprašu);
4.6. laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus;
4.7. pagal savo gebėjimus stropiai ir pareigingai mokytis, turėti visas mokymuisi
būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, sportinę aprangą ir apavą ir kt.);
4.8. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas
mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti
pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla: nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais,
nekalbėti ir nerašyti SMS žinučių mobiliuoju telefonu ir kt.);
4.9. valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų
valgio, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų;
4.10. žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, darbo saugos pamokų, pertraukų, renginių
ir išvykų metu, saugaus eismo taisyklių;
4.11. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą;
4.12. į Progimnaziją ateiti švaria, tvarkinga uniforma, vadovaujantis Progimnazijos
direktoriaus patvirtintu Progimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu;
4.13. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.)
pamokų metu laikyti rūbinėje. Rūbinėje ir persirengimo kambariuose, drabužių kišenėse nepalikti
pinigų, mobiliųjų telefonų ir kitokių vertingų daiktų. Dėl rūbų ir kitų daiktų dingimo kreiptis į
klasės auklėtoją. Už paliktų daiktų dingimą Progimnazija neatsako;
4.14. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, Progimnazijoje ir jos teritorijoje;
4.15. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių bei Progimnazijos darbuotojų turtą ir
Progimnazijos inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Pastebėjus
sugadintą Progimnazijos turtą, tuoj pat pranešti mokytojui arba klasės auklėtojui;
4.16. padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai
(globėjai, rūpintojai):
4.16.1. sutvarko, remontuoja arba pakeičia sugadintą inventorių nauju;
4.16.2. sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais, pinigus įmoka bankų
skyriuose į Progimnazijos sąskaitą;
4.16.3. mokiniai atsiskaito už pamestus ir sugadintus vadovėlius bei grožinę literatūrą:
4.16.3.1. padengia pilną kainą indeksuojant du kartus; pinigus įmoka bankų skyriuose į
Progimnazijos sąskaitą;
4.16.3.2. pakeičia analogiškos vertės nauja knyga;
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4.17. kiekvienais mokslo metais profilaktiškai tikrintis sveikatą ir iki rugsėjo 15 d.
pristatyti klasės auklėtojui sveikatos pažymėjimą ir kitus reikalingus dokumentus;
4.18. nedelsiant informuoti Progimnazijos darbuotojus apie Progimnazijoje ar jos
teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas, neleistinas veikas;
4.19. Progimnazijoje ir renginių už Progimnazijos ribų metu laikytis saugaus ir
kultūringo elgesio reikalavimų;
4.20. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti
vienas arba su tėvais (globėjais, rūpintojais);
4.21. dalyvauti socialinėje veikloje Progimnazijos ugdymo plane numatyta tvarka (ne
mažiau 5 val. (pamokas) per mokslo metus (5-8 kl.);
4.22. išvykstant iš Progimnazijos grąžinti Progimnazijai mokinio pažymėjimąelektroninį bilietą, atsiskaityti su Progimnazijos biblioteka (grąžinti paimtas knygas ir kt.
priemones).
IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

5. Mokinys neturi teisės:
5.1. be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti;
5.2. įsinešti į Progimnaziją gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas
vadovaujantis Progimnazijos direktoriaus patvirtintu Progimnazijoje draudžiamų turėti daiktų
(reikmenų), gaminių ar medžiagų sąrašu, kuris skelbiamas Progimnazijos internetinėje svetainėje;
5.3. Progimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti ir turėti alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų, tabako, elektroninių ir kt. cigarečių, žaisti azartinius žaidimus, ateiti į
Progimnaziją ir Progimnazijos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių bei
kt. medžiagų;
5.4. atsinešti į Progimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą,
laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina patyčias ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą,
pornografiją ir kt.;
5.5. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais, planšetiniais
kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui
pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą
mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir ją perduoda
direktoriaus pavaduotojui ugdymui ar Progimnazijos direktoriui. Priemonė saugoma Progimnazijos
raštinėje seife ir grąžinama tik mokinio tėvams. Mokiniui atsisakius atiduoti telefoną, mokytojas
informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ar vieną iš jų telefonu (neprisiskambinus, rašomas
pranešimas elektroniniame dienyne). Mokiniui, pakartotinai pažeidusiam naudojimosi mobiliuoju
telefonu taisyklę, Progimnazija turi teisę paimti mobilųjį telefoną ir grąžinti jį tėvams pasibaigus
mokslo metams;
5.6. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus. Jei mokinys
nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti mokinio pamokos metu naudojamą ir
trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją tik po pamokos;
5.7. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti, viešinti kitų asmenų (mokinių, mokytojų,
darbuotojų) veiklą ir pokalbius, asmens atvaizdus be jų sutikimo;
5.8. elgtis taip, kad jo veiksmai/veikos (žodinės ar fizinės) pakenktų ar būtų suprastos
kaip mokinių/suaugusiųjų patyčios bet kuria forma;
5.9. nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius
pamokų, pertraukų ir renginių metu; kūno kultūros pamokose ir neformaliojo ugdymo
užsiėmimuose atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę pamokoje/užsiėmime dalyvaujančių mokinių
sveikatai ar pačiam mokiniui;
5.10. pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po Progimnaziją ir trukdyti
mokytojams vesti pamokas;
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5.11. mokiniams, atleistiems nuo dailės, muzikos ar kitų pamokų lankymo,
draudžiama išeiti iš Progimnazijos ir jos teritorijos šių pamokų metu, išskyrus esant raštiškam tėvo
(globėjo, rūpintojo) sutikimui;
5.12. be mokytojo leidimo imti Progimnazijos dokumentus;
5.13. bėgioti koridoriais, šūkauti, garsiai klausytis muzikos ir kt. įrašų, stumdytis,
muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu ar kt. tam neskirtose vietose, būriuotis ir sėdėti laiptinėse,
spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt. trikdyti rimtį ir tvarką;
5.14. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus;
5.15. prekiauti Progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus
organizuojamus renginius, kurių metu tai numatoma (Kaziuko mugė ir pan.);
5.16. niokoti Progimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti
šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas, palanges, radiatorius ir kt.);
5.17. rūbinėse šiukšlinti, mėtyti mokinių drabužius, kuprines ir kitus rūbinėse esančius
daiktus;
5.18. Progimnazijos patalpose būti su kepure ar gobtuvu;
5.19. piktnaudžiauti vaikščiojimu į tualetą pamokų metu;
5.20. išeiti iš Progimnazijos ir jos teritorijos pamokų ir pertraukų metu be mokytojo ar
klasės auklėtojo leidimo.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6. Mokinys yra skatinamas už puikų, labai gerą ar gerą mokymąsi, lankomumą,
dalyvavimą olimpiadose ir konkursuose, varžybose, projektuose ir kt. bei aktyvų dalyvavimą
Progimnazijos, klasės savivaldoje, vadovaujantis Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintu
Progimnazijos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkos aprašu.
7. Mokiniui, pažeidusiam mokinio elgesio taisykles, kai jo elgesys kelia pavojų jo
paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip
pat griauna ugdymosi procesą, pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį
saugumą (pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus), taikomos drausmės bei auklėjamojo poveikio
priemonės: mokinio ugdymosi vietos pakeitimas, Progimnazijos direktoriaus iškvietimas, mokinio
daiktų patikrinimas ir kt., vadovaujantis Progimnazijos direktoriaus įsakymu patvirtintomis
Progimnazijos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo sąlygomis ir
tvarka.
8. Mokiniai, su Progimnazijos mokinio elgesio taisyklėmis supažindinami kiekvienų
mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę pasirašytinai. Mokytojai pakartotinai supažindina
mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų
elgesio normų. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) su
Progimnazijos mokinio elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su
nuoroda į Progimnazijos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
9. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje
„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.
10.Taisyklės skelbiamos Progimnazijos internetinėje svetainėje (www.vieciunai.lt).
11. Taisykles rengia Progimnazijos bendruomenė, įsakymu tvirtina Progimnazijos
direktorius suderinęs su Progimnazijos taryba.
____________________
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