PATVIRTINTA
Skuodo r. Barstyčių pagrindinės mokyklos
l.e.p. direktoriaus 2017 m. gegužės 5 d.
įsakymu Nr. V1-25

SKUODO RAJONO BARSTYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ
ELGESIO TAISYKLĖS
Šios taisyklės nustato mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu,
bendrąsias taisykles dėl narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio vartojimo, rūkymo bei kitų
pažeidimų, mokinių drausminimo priemones.

1. Mokinių apranga ir išvaizda mokykloje:
1.1. Mokinio išvaizda (makiažas, manikiūras, papuošalai, šukuosena) turi būti kukli, nešokiruojanti
ir netrikdanti aplinkinių.

2. Mokiniai turi teisę:
2.1. nemokamai gauti informaciją apie mokyklą, švietimo programas, mokymosi formas;
2.2. sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
2.3. gauti geros kokybės švietimą;
2.4. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, internetu, biblioteka, sporto sale;
2.5. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį pradinį,
pagrindinį išsilavinimą;
2.6. dalyvauti svarstant mokyklos ugdymo proceso organizavimo klausimus;
2.7. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos
priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją;
2.8. į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);
2.9. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;
2.10. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
2.11. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
2.12. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, laisvą pasaulėžiūros formavimąsi;
2.13. į demokratiškais principais kuriamus mokyklos mokytojų ir mokinių santykius;
2.14. į poilsį ir laisvalaikį;
2.15. burtis į jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams,
dalyvauti saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
2.16. pasirinkti būrelius, tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, keisti
dalyko programą ar programos kursą pagal mokykloje nustatytą tvarką;
2.17. naudotis kitomis įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytomis teisėmis;

3. Mokinių pareigos:
3.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų, vykdyti mokyklos administracijos, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus
reikalavimus;
3.2. kiekvienas mokinys privalo stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gabumus;
3.3. gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis su mokyklos darbuotojais, tinkamai ruoštis
pamokoms, turėti visas reikalingas mokymo priemones. Gerbti ir nepažeisti kitų mokinių teisės į
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asmens laisvę ir neliečiamybę: nenaudoti fizinės jėgos, nesipravardžiuoti, neerzinti, neatiminėti
daiktų, nesistumdyti, netaikyti fizinio ir psichologinio smurto kitų mokslo draugų atžvilgiu;
3.4. būti punktualiems. Laikytis patvirtinto pamokų tvarkaraščio. Mokiniai, praleidę pamokas, turi
pristatyti gydytojo ar tėvų (globėjų, rūpintojų), pažymas, kuriose nurodoma nedalyvavimo ar
vėlavimo į pamokas data ir priežastys;
3.5. laikytis higienos normų reikalavimų, profilaktiškai kasmet tikrintis savo sveikatą. Į mokyklą
ateiti tvarkinga ir švaria apranga, bei tinkama avalyne, nedėvėti patalpose viršutinių drabužių –
paltų, striukių, kepurių. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose;
3.6. pamokų metu laikytis rimties, netrukdyti dirbti mokytojams, kitiems mokiniams;
3.7. pertraukų metu, po pamokų ar užsiėmimų netriukšmauti, nešūkauti, vykdyti budinčių mokytojų
ar kitų mokyklos darbuotojų nurodymus, nesėdėti ant palangių, nebėgioti koridoriuose ir laiptinėse;
3.8. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti jų klasėse, kabinetuose ar kitose patalpose be
priežiūros. Rastus pamestus daiktus perduoti budintiems mokytojams;
3.9. tausoti mokyklos turtą, saugoti ir prižiūrėti mokyklos aplinką, suremontuoti tyčia sugadintą
inventorių. Už nebepataisomai sugadintą turtą, mokinys (kartu su tėvais, globėjais, rūpintojais)
atlygina materialinę žalą;
3.10. pamokų, renginių, išvykų metu laikytis saugaus elgesio reikalavimų. Įvykus nelaimingam
atsitikimui ar pastebėjus taisyklių pažeidimus, apie tai nedelsiant pranešti budintiems mokytojams,
klasės auklėtojui ar kitiems mokyklos darbuotojams.

4. Mokiniams draudžiama:
4.1. kviestis ir atsivesti į mokyklą pašalinius asmenis.
4.2. teršti mokyklos patalpas ir aplinką, sėdėti ant palangių, lakstyti, triukšmauti, spardyti sienas,
trankyti duris, gadinti mokyklos inventorių, garsiai leisti muziką grotuvais ir mobiliaisiais
telefonais;
4.3. meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti
pinigų;
4.4. pamokų ir oficialių renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais, grotuvais, ausinukais.
Pamokų ir renginių metu mobilieji telefonai turi būti išjungti;
4.5. žaisti kortomis, azartinius žaidimus, smurtauti;
4.6. turėti pavojingus daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu (peilius, dujų balionėlius,
žiebtuvėlius, degtukus, sprogstamąsias medžiagas ir kt.);
4.7. pasišalinti iš pamokų, mokyklos patalpų ir teritorijos be klasės auklėtojo ar kito mokytojo
leidimo;
4.8. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti silpnesnius
ar jaunesnius už save;
4.9. organizuoti nelegalius mainus, prekybą;
4.10. mokyklos teritorijoje naudoti lengvai užsidegančias medžiagas.
4.11. pamokų metu kramtyti gumą, valgyti.
4.12. mokyklos teritorijoje rūkyti, turėti, platinti elektronines cigaretes, tabako gaminius,
energetinius gėrimus, vartoti alkoholį, narkotines, toksines ir psichotropines medžiagas,
pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis;

5. Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonės:
5.1. Mokinių skatinimo ir drausminimo priemonės, numatytos ir patvirtintos mokyklos direktoriaus
2017 m. vasario 27 d. įsakymu, Nr. V1-10, mokinių skatinimo ir nuobaudų tvarkos apraše.
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