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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

                       I. MOKINIŲ TEISĖS 

 

1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius pasirinkti neformaliojo švietimo programą, 

muzikos instrumentą, muzikavimo mokytoją. 

2. Gauti informaciją apie mokymosi pasiekimus, dalyvauti, kai svarstomas elgesys. 

3. Susidaryti individualų ugdymosi planą. 

4. Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką. 

5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. 

6. Organizuoti renginius, konkursus bei juose dalyvauti. 

7. Išsakyti savo nuomonę neįžeidžiant kitų mokyklos bendruomenės narių. 

8. Reikalauti, kad būtų imtasi prevencinių priemonių prieš psichologinį ir fizinį smurtą, garbės,  

orumo pažeidimą. 

9. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

10. Būti paskatinti už aukštus mokymosi pasiekimus, aktyvumą, iniciatyvumą klasės ar 

mokyklos bendruomenės veikloje. 

 

                       II. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

11. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos mokymosi sutarties sąlygų, mokinių  

elgesio taisyklių ir kitų mokyklos tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.  

      12. Vykdyti mokyklos vadovo bei savivaldos institucijų nutarimus.  

      13. Stropiai ir atsakingai mokytis.  

      14. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, 

netrukdyti jų veiklai.  

      15. Nevėluoti į pamokas ir kitus renginius be pateisinamos priežasties.  

      16. Pateikti muzikavimo mokytojui pateisinimus už praleistas pamokas ne vėliau kaip per dvi  

darbo dienas nuo paskutinės neatvykimo dienos (tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne     

daugiau kaip 3 dienų nedalyvavimą pamokose dėl ligos).  

      17. Atsinešti pamokoms reikalingas mokymosi priemones. 

      18. Savo elgesiu nesukelti pavojaus kitų sveikatai. 

      19. Dalyvauti mokyklos renginiuose. 

      20. Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, muzikos instrumentus, baldus, natų 

rinkinius, knygas. Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti žalą, pagal mokyklos nustatytą   

tvarką. 

      21. Laikytis tvarkos ir švaros mokykloje ir jos teritorijoje. 

      22. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokymosi priemones.  

 

      III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

23. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ir  



psichotropines medžiagas, elektronines cigaretes ar kitus kenksmingus ir sveikatai                                        

pavojingus daiktus. 

       24. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti alkoholį, tabaką, narkotines ir 

psichotropines medžiagas bei energinius gėrimus. Taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ir mokyklos 

teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ar psichotropinių medžiagų. 

25. Žaisti azartinius žaidimus siekiant materialinės naudos. 

26. Neštis į mokyklą su ugdymo procesu nesusijusius daiktus. 

      27. Per pamokas naudotis trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, 

ausinukais, žaisti kortomis, vartoti bet kokius maisto produktus. 

28. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius. 

      29. Smurtauti – žodžiais ar veiksmais žeminti kito asmens garbę ir orumą. 

      30. Savo elgesiu trukdyti ugdymo procesą pamokų ar renginių metu. 

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

    31. Žodžiu (pagyrimas). 

    32. Raštu (padėka, diplomas): 

    32.1. muzikavimo mokytojo padėka už puikų įpareigojimų vykdymą; 

    32.2. renginių organizatorių padėka, diplomas už iniciatyvumą, kūrybiškumą, aktyvų dalyvavimą 

renginyje; 

    32.3. mokyklos direktoriaus padėka už atstovavimą mokyklai rajono, šalies renginiuose; 

    32.4. mokyklos direktoriaus padėka, diplomas už tradicinių mokyklos renginių organizavimą, 

aktyvų dalyvavimą juose; 

    32.5. mokyklos direktoriaus padėka už mokymosi rezultatus: 

    32.5.1. puikų mokymąsi (metiniai įvertinimai 10 balų). 

    33. Pagal galimybes aktyviausius, aukštą mokymosi motyvaciją turinčius mokinius bei klases 

apdovanoti atminimo dovanėle, prizu, edukacine išvyka. 

 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

    34. Mokinio elgesio aptarimas klasės, tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų, smurto ir patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės susirinkimuose už mokinių elgesio nuostatų 

nesilaikymą. 

    35. Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymas: 

    35.1. mokyklos direktoriaus ar jo įgalioto atstovo iškvietimas; 

    35.2. mokinio daiktų patikrinimas; 

    35.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas; 

    35.4. pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas. 

    36. Nuobaudos: 

    36.1. pastaba (muzikavimo mokytojo įspėjimas žodžiu arba įrašant į pasiekimų knygelę) už 

nežymius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus; 

    36.2. įspėjimas (direktoriaus įsakymas) už pasikartojančius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus; 

    36.3. papeikimas (direktoriaus įsakymas) nuolatinius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus; 

    36.4. griežtas papeikimas (direktoriaus įsakymas) už grubius mokinių elgesio nuostatų 

pažeidimus; 

    36.5. šalinimas iš mokyklos (smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės 

nutarimas) už mokinių elgesio nuostatų nesilaikymą. 

________________________________ 

PRITARTA 

Mokyklos tarybos 2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio protokolas Nr. MT-1 


