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Mokinių elgesio taisyklės, 
skatinimo ir drausminimo priemonių sistema 

Mokinys privalo: 

109.1. atlikti raštu ir žodžiu visas užduotis, kurių reikalauja mokytojas, laikytis žinių patikrinimo 

būdų ir terminų; 

109.2. lankyti visas pamokas, pasirinktus papildomo ugdymo užsiėmimus ir nevėluoti į juos. 

Neatvykęs į mokyklą 1-3 dienas privalo klasės auklėtojui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, 

nedalyvavęs pamokose daugiau nei tris dienas - gydytojo pažymą. Praleidęs per pusmetį 2/3 pamokų 

be pateisinamos priežasties gali būti paliktas kartoti kurso, taikomos ir kitos poveikio priemonės. 

110. Dalyvauti savitvarkoje. 

111. Valgykloje, bibliotekoje ir skaitykloje, sporto ir aktų salėje, kabinetuose elgtis pagal nustatytas 

tose patalpose saugaus elgesio taisykles. 

112. Eidami į mokyklą ir iš jos laikosi saugaus eismo taisyklių. 

113. Tvarkingai elgiasi kieme, saugo gėlynus, nešiukšlina. 

114. Į mokyklą ateina švariai, estetiškai ir tvarkingai apsirengę. Drabužius kabina nurodytoje vietoje, 

nepalieka kišenėse pinigų, kitų vertingų daiktų; dingus drabužiams ar kitiems daiktams nedelsdami 

kreipiasi į klasės auklėtoją. 

115. Gerbia suaugusiuosius. 

116. Saugo ir tausoja iš mokyklos bibliotekos gautus vadovėlius ir kitus leidinius pametę ar sugadinę 

(suplėšę) spaudinį nuperka naują. Jei nėra galimybės nupirkti tokį pat leidinį, už jį sumoka dvigubą 

leidinio kainą. 

117. Valgykloje mokiniai valgo ir perka maistą tik per jiems skirtas pertraukas. Mokinių maitinimo 

tvarka (Priedas) 

118. Stropiai mokosi, tinkamai elgiasi per pamokas, netrukdo kitiems dirbti. 

119. Siekia dorovės ir pilietinės brandos. 

120. Sveikinasi su personalu, vieni su kitais. 

121. Mokiniams draudžiama: 

121.1. keiktis, rūkyti, rūkyti elektronines cigaretes, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines 

medžiagas bei jų turėti mokykloje ir jos teritorijoje; 

121.2. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų ir/ar daiktų iš bendramokslių, 

skriausti, tyčiotis ar kitaip žeminti; 

121.3. organizuoti nelegalius mainus, prekybą; 

121.4. naudoti pirotechnikos priemones; 

121.5. atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus; 

121.6. nešiotis degtukus, degias priemones; 

121.7. žaisti azartinius žaidimus; 

121.8. šiukšlinti, sėdėti ant palangių, bėgioti koridoriais, laiptais, stumdytis; gadinti jungiklius; 

121.9. pamokų metu ir per pertraukas dėvėti striukes, kepures, sportinę aprangą (išskyrus kūno 

kultūros pamokas), paltus; 



121.10. kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius mokykloje, į mokyklos renginius ir 

mokyklos patalpas be auklėtojo ar mokyklos vadovybės leidimo; 

121.11. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas 

turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokyklos teritorijoje apribojamas 

mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. mokykloje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti 

ar fotografuoti mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę 

konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems 

naudojimosi mobiliuoju ryšiu mokykloje taisykles, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir 

jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones (parengta vadovaujantis LR sveikatos apsaugos ministerijos 

2011 m. rugpjūčio 31 d. rekomendacijomis Nr. 10-(192-11.3)-6626 „ Dėl atsargumo priemonių 

taikymo mokyklose siekiant išvengti galimo neigiamo poveikio vaikų sveikatai naudojant 

mobiliuosius telefonus"). 

122. Išeiti iš pamokų galima tik klasės auklėtojui leidus. 

123. Į ekskursijas vyksta tik su mokyklos administracijos žinia, vadovaujantis „Mokyklos moksleivių 

išvykų, turistinių žygių, ekskursijų nuostatais“. 

124. Triukšmauti pamokų metu. 

125. Laužyti, gadinti ir vogti mokyklos bei visuomeninį turtą (už padarytą materialinę žalą atlygina 

pats moksleivis arba jo tėvai ar teisėti globėjai). 

126. Skatinimai moksleiviams: 

126.1. labai gerai besimokantiems moksleiviams direktoriaus įsakymu metų pabaigoje įteikiamos 

padėkos, mokyklos ženkleliai; organizuojama kino filmo peržiūra miesto kultūros centro salėje. 

126.2. olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai ir laimėtojai bei dalyviai mokslo metų uždarymo 

šventėje apdovanojami Padėkos raštais; 

126.3. mokiniai skatinami skelbiant jų pavardes stenduose, tėvų susirinkimuose, renginių metu, 

mokyklos laikraštyje „Lakštingala“. 

127. Drausminių nuobaudų skyrimo sistema. 

127.1. Moksleiviams gali būti skiriamos nuobaudos: 

127.1.1 individualūs pokalbiai; 

127.1.2 žodinis įspėjimas; 

127.1.3. raštiška pastaba elektroniniame dienyne; 

127.1.4. tėvų iškvietimas pokalbiui su mokytoja, mokyklos direktoriumi, Vaiko gerovės komisija; 

127.1.5. pokalbis dalyvaujant Policijos komisariato prevencinio poskyrio specialistei ar/ ir vaiko 

teisių apsaugos tarnybos specialistei. 

128. Skiriant nuobaudas gali būti nesilaikoma nuobaudų eiliškumo. 

129. Kai yra išnaudotos 121-127 punktuose numatytos drausminio poveikio priemonės ir jos 

nedavė laukiamų rezultatų, mokyklos darbuotojas, siekdamas užtikrinti mokyklos bendruomenės 

narių ir (ar) aplinkinių saugumą bei atsižvelgdamas į mokinio specialiuosius ugdymosi poreikius, jo 

sveikatos būklę, psichologinę savijautą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

129.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

129.1.1. ugdymosi vietos pakeitimas gali būti taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys 

akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu; 

129.1.2. pakeitus ugdymosi vietą, mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis prižiūrimas kito 

mokyklos vadovo paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba; 

129.1.3. mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio 

mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama 

Mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens sprendimu, atsižvelgus į mokyklos vadovo paskirto 

darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto 

rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. 

129.2. Iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 



129.2.1. mokyklos darbuotojas gali išsikviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį, kad padėtų 

nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį; 

129.2.3. mokyklos vadovas ar jo įgaliotas asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar 

mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio (-ių) ugdymosi 

proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo 

pagalbos  arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui(-iams). 

129.3. Organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

129.3.1. jeigu mokyklos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, 

mokyklos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja Mokyklos vadovą arba jo įgaliotą asmenį; 

129.3.2. mokyklos darbuotojas ir (ar) mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti 

mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir 

(ar) jam nedalyvaujant; 

129.3.3. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti 

mažiausiai du mokyklos darbuotojai, vienas iš jų – Mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo. 

Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga. 

129.3.4. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo 

nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami 

atvykti į Mokyklą. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, 

apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga; 

129.3.5. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti  prižiūrimas 

Mokyklos vadovo paskirto mokyklos darbuotojo. 

129.4. Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus; 

129.4.1. mokyklos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais 

atvejais, kai siekiama: 

129.4.2. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

129.4.3. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Mokyklos 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

129.4.4. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų asmenų 

saugumui; 

129.4.5. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

Mokyklos  darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

129.4.6. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

129.4.7. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Mokyklos renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, 

klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo 

paskirtas užduotis kitoje Mokyklos patalpoje, prižiūrimas Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo, arba 

jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Mokyklos renginio metu pašalintas mokinys turi būti 

prižiūrimas Mokyklos vadovo paskirto darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys 

(pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai 

(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti 

mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent 

vienam iš jų nėra tikslinga; 

129.4.8. pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam 

atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui 

(pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus 

už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali 

būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių  muštynes, 



jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio 

save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.); 

129.4 9.fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose: 

129.4.9.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; 

129.4.9.2. mokinį vedant už rankos; 

129.4.9.3. guodžiant mokinį; 

129.4.9.4. pasveikinant mokinį; 

129.4.9.5. padedant neįgaliam mokiniui; 

129.4.9.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti; 

129.4.9.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; 

129.4.9.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese 

naudojamas priemones; 

129.4.9.9. teikiant pirmąją pagalbą. 

130. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio 

atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 

130.1. naudojami kaip bausmė; 

130.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; 

130.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; 

130.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga. 

131. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 

132. Mokyklos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo vadovautis 

minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu. 

133. Mokyklos darbuotojai turi būti specialiai mokomi taikyti pagrįstus fizinius veiksmus, siekiant 

užtikrinti minimalų, saugų ir proporcingą šių veiksmų naudojimą. 
 


