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KALESNINKŲ MYKOLO RUDZIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS
TAISYKLĖS MOKINIAMS

I. BENDROJI DALIS
1. Mokinio elgesio taisyklės numato Kalesninkų Mykolo Rudzio pagrindinės mokyklos
mokinių elgesio taisykles mokykloje, mokyklos teritorijoje, mokykloje vykstančių renginių bei
renginių vykstančių už mokyklos ribų, ekskursijų, išvykų metu.
II. MOKINIO TEISĖS
2. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir
įstatymuose, Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis
teisėmis ir laisvėmis.
3. Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas.
4. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti išsilavinimą.
5. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos)
programą.
6. Gauti geros kokybės švietimą.
7. Į psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą,
švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų
vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
8. Rinktis mokykloje siūlomas neformaliojo ugdymo programas, būrelius ir kt.
9. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.
10. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
11. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
12. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
13. Nemokamai naudotis mokyklos vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu
inventoriumi.
14. Įstatymų nustatyta tvarka gauti mokykloje nemokamą maitinimą.
15. Naudotis kitomis mokinio teisėmis, numatytomis mokymo sutartyje.

III. MOKINIO PAREIGOS
16. Sudarius mokymo sutartį, mokinys privalo laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus
tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų.
17. Lankyti mokyklą, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus
mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.
18. Mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų.
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19. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti
jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
20. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms.
21. Saugoti savo ir kitų sveikatą.
22. Privalo palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
23. Privalo tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos turtą:
inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą atlyginti
įstatymų nustatyta tvarka.
24. Privalo aplenkti sąsiuvinius bei vadovėlius ir prižiūrėti, kad jie būtų tvarkingi.
25. Mokinys privalo būti mokyklos teritorijos ribose, kol yra mokykloje, o išėjęs su
klase griežtai laikytis nurodytos tvarkos ir mokytojo instruktažo, privalo elgtis saugiai.
26. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui
medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.
27. Išvykstant iš mokyklos privalo grąžinti mokyklai mokymo priemones, iš mokyklos
bibliotekos paimtas knygas ir kt.
28. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
29. Privalo dalyvauti mokyklos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra
pakviestas (-a) atvykti.
IV. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE
30. Privalo lankyti visas pamokas, pasirenkamuosius dalykus bei papildomus
užsiėmimus, į kuriuos užsirašė iš anksto.
31. Nevėluoti į pamokas ir užsiėmimus.
32. Stropiai mokytis.
33. Pamokai privalo pasiruošti pertraukos metu.
34. Nuskambėjus skambučiui į pamoką, privalo eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis
dalyko mokytojas.
35. Įėjus į kabinetą dalyko mokytojui ar kitam asmeniui privalo atsistoti.
36. Privalo turėti visas mokymuisi reikalingas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo
priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.).
37. Pamokos metu laikytis dalyko mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (privalo
atlikti visas mokytojo skiriamas užduotis žodžiu ir raštu, kurių reikalauja mokytojas, atsinešti visas
mokytojo nurodytas priemones, būtinas darbui, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti
pašaline su ugdymo/si procesu nesusijusia veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais
ir kt.)).
36. Privalo vykdyti dalyko mokytojo nurodymus, būti mandagiems, kultūringiems,
netriukšmauti, nekramtyti kramtomosios gumos, nevalgyti, netrukdyti dirbti kitiems.
37. Draudžiama pamokoje naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais,
planšetiniais kompiuteriais, privalo išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant šios
taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus ir gražinti juos po pamokos. Jeigu
mokinys piktybiškai pažeidinėja šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio daiktus ir
atiduoti į mokyklą atvykusiems mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).
38. Mokiniui draudžiama pamokos metu vaikščioti be mokytojo leidimo ir trukdyti
dalyko mokytojui vesti pamoką.
39. Iš pamokos mokiniui leidžiama išeiti tik ypatingais atvejais, pranešus dalyko
mokytojui bei klasės vadovui.
40. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų
metu privalo laikyti spintelėse.
41. Nuolat vėluojant į pamokas mokinys turi rašyti pasiaiškinimą direktoriui ar
pavaduotojui ugdymui.
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42. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar mokinio tėvų
(globėjų, rūpintojų) pažyma, kurioje nurodomas neatvykimo į mokyklą laikas ir priežastys. Ligos
atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba gydytojas, jeigu
sergama daugiau nei 3 dienas – turi būti gydymo įstaigos pažyma.
V. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU
43. Draudžiama koridoriuose ir klasėse žaisti kamuoliu, bėgioti, stumdytis, šiukšlinti,
triukšmauti, spardyti sienas, trankyti ir spardyti duris, darinėti langus, darinėti elektros skydelius.
44. Mokinys privalo taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
45. Draudžiama sėdėti ant palangių.
46. Privalo budėti pertraukų metu mokyklos koridoriuose pagal nustatytą grafiką.
47. Mokinys privalo gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus.
VI. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE
48. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje.
49. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.
50. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių.
VII. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU
51. Renginių metu paltus bei striukes turi palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje.
52. Šventinių diskotekų ar kitų renginių metu mokinys privalo laikytis renginių
organizatorių nustatytos tvarkos (nerūkyti mokykloje ir jos teritorijoje, nevartoti alkoholinių
gėrimų, psichotropinių medžiagų ir (ar) jas parduoti) bei vykdyti budinčių mokytojų nurodymus.

VIII. REIKALAVIMAI MOKINIO APRANGAI
53. Mokinys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti švariais,
tvarkingais, etiketo normas atitinkančiais drabužiais, patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures
(išskyrus atvejus, kai yra mokyklos administracijos leidimas).
54. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose. Po pamokos persirengti ir
persiauti avalynę.
55. Mokykliniuose renginiuose mokinio aprangai taikomi visi anksčiau paminėti
reikalavimai.
IX. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
56. Į mokyklą draudžiama atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, šaunamuosius ginklus,
peilius, dujų balionėlius, pirotechnikos gaminius, narkotines ir psichotropines medžiagas,
energetinius gėrimus, saulėgrąžas, bei su ugdymo procesu nesusijusius ar kitus kenksmingus ir
sveikatai pavojingus daiktus. Už šiuos pažeidimus tėvai (globėjai, rūpintojai) gali būti nubausti
administracine bauda.
57. Draudžiama mokykloje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir
psichotropines medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama
ateiti į mokyklą ir jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.
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58. Draudžiama atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą,
laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą,
pornografiją.
59. Draudžiama slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, dalykų
mokytojų, kitų mokyklos bendruomenės narių bei svečių) veiklą ir pokalbius.
60. Draudžiama savintis svetimus daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš mokinių, imti
ir gadinti svetimus daiktus.
51. Draudžiama naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus, keiktis, užgaulioti,
žeminti ir įžeidinėti kitus.
62. Draudžiama prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus
prekybą, kuri yra numatyta mokyklos organizuojamų renginių metu.
63. Draudžiama gadinti, naikinti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus,
spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.). Sugadinus
mokyklos turtą, įvertinus nuostolius, tėvai privalo atlyginti mokyklai padarytą žalą.
64. Esant laisvai pamokai draudžiama triukšmauti mokyklos koridoriuose.
65. Draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos, nepasibaigus ugdymo(si) procesui
(pamokų ir pertraukų metu).
X. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS
66. Mokinys skatinamas už labai gerą mokymąsi, lankomumą, laimėjimus bei
pasiekimus įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, rajoniniuose, mokykliniuose renginiuose
(olimpiadose, konkursuose ir kt.) bei aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje.
67. Klasės vadovo paskatinimai:
67.1. viešas mokinio pagyrimas klasėje;
67.2. pagyrimas ir/ar padėka tėvams, įrašant į elektroninį dienyną.
68. Mokyklos direktoriaus skatinimai (klasės vadovo, dalykų mokytojų ar kitų
darbuotojų teikimu arba savo iniciatyva):
68.1. padėka, pareikšta direktoriaus įsakymu;
68.2. padėkos raštas;
68.3. atminimo dovana, suvenyras;
68.4. kiti skatinimo būdai (kelionė, išvyka, ekskursija ir kt.).
XI. MOKINIO DRAUSMINIMO PRIEMONĖS
69. Mokinio elgesį stebi ir vertina klasės vadovas ir apie tai nuolat informuoja tėvus
(globėjus, rūpintojus), mokyklos administraciją.
70. Mokinio elgesio vertinimas klasės dienyne nefiksuojamas.
71. Mokinys, nesilaikantis šių elgesio taisyklių, dalyko mokytojui, klasės vadovui,
mokyklos administracijai arba socialiniam pedagogui rašo paaiškinimą.
72. Atsižvelgiant į mokinio elgesio taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes,
mokiniams skiriamos šios drausminės nuobaudos:
72.1. pastaba žodžiu (pareiškia klasės vadovas, dalyko mokytojas, socialinis pedagogas,
mokyklos administracijos atstovas ir kt.);
72.2. pastaba raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) elektroniniame dienyne;
72.3. mokinio elgesys svarstomas vaiko gerovės komisijos posėdyje. Mokinys kartu su
jo tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame svarstomas
mokinio elgesys bei priimamas sprendimas dėl nuobaudos skyrimo. Jeigu mokinys ir jo tėvai
(globėjai, rūpintojai) neatvyksta be pateisinamos priežasties, drausminė nuobauda skiriama
mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nedalyvaujant.
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73. Kitos mokykloje taikomos mokinio drausminimo priemonės:
73.1. Už tyčinį trukdymą pamokų metu, netinkamą elgesį su mokytojais ir kitais įstaigos
darbuotojais, mokyklos inventoriaus (turto) gadinimą mokiniui skirtas įspėjimas, papeikimas,
griežtas papeikimas su įrašu į asmens bylą.
73.2. raštiškas Vilniaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato Šalčininkų rajono
policijos komisariato, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos
skyriaus informavimas (raštu) mokiniui nuolatos, piktybiškai nesilaikant šių mokinio elgesio
taisyklių ir kai nebepadeda mokykloje taikomos minėtos drausminės priemonės.
73.3. raštiškas kreipimasis į Šalčininkų rajono administracijos vaiko gerovės komisiją
dėl Lietuvos Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui Lietuvos
Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais.
73.4. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinių elgesio taisyklių
pažeidinėjimas) gavus raštišką Švietimo ir mokslo ministerijos regioninių mokyklų skyriaus
pritarimą, mokinys gali būti šalinamas iš mokyklos. Direktorius apie mokinio pašalinimą iš
mokyklos informuoja savivaldybės vaikų teisių apsaugos tarnybą.

_____________________

