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PANEVĖŽIO R. MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 
 

1. Šios mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokinių teises ir  

pareigas, elgesį prieš pamokas, pamokų, pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimo bei kitų pažeidimų ir mokinių, pažeidžiančių taisykles, 

atsakomybę.  

2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais,  

mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, valstybės dokumentais, reglamentuojančiais mokyklų 

veiklą.  

3. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir vykdyti ne tik šias Taisykles, bet ir mokyklos  

nuostatus, sutarties su mokykla sąlygas ir kt. taisykles. 

4. Mokinys mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už mokyklos ribų  

vadovaujasi etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais, saugo 

mokyklos garbę. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS  
 

      5. Mokiniai turi teisę: 

5.1. nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas; 

5.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir susidaryti individualų ugdymosi planą;  

5.3. turėti galimybę pagal savo gebėjimus ir poreikius pasirinkti neformaliojo švietimo  

programą, muzikos instrumentą, muzikavimo mokytoją; 

5.4. gauti geros kokybės švietimą; 

5.5. į apsaugą nuo smurto, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę  

pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą; 

5.6.  mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje  

aplinkoje, laikytis higienos reikalavimų, atitinkančių mokymosi krūvį ir aplinką; 

5.7. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;  

5.8. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

5.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

5.10. į nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą mokykloje; 

5.11. gauti švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymu, direktoriaus patvirtintu mokinių  

pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašus ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;  

5.12. galimybę dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys; 

5.13. organizuoti renginius, konkursus bei juose dalyvauti; 

5.14. išsakyti savo nuomonę neįžeidžiant kitų mokyklos bendruomenės narių; 

5.15. reikalauti, kad būtų imtasi prevencinių priemonių prieš psichologinį ir fizinį smurtą,  

garbės, orumo pažeidimą; 

5.16.  gauti paskatinimą už aukštus mokymosi pasiekimus, aktyvumą, iniciatyvumą  

mokyklos bendruomenės veikloje. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

 

     6. Mokiniai privalo: 
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     6.1. gerbti Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą;  

     6.2. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;  

     6.3. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių 

dokumentų reikalavimų; 

     6.4. lankyti mokyklą, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos 

bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; 

     6.5. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius be pateisinamos priežasties; 

     6.6. mokykloje ir jos teritorijoje nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, alkoholio, rūkalų (ir el. cigarečių), ginklų (šaunamųjų, šaltųjų ir kt.), 

dujų balionėlių ir pan.; 

     6.7. mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už mokyklos ribų vadovautis etikos, 

mandagaus elgesio taisyklėmis, nežeminti mokyklos garbės, nediskredituoti mokyklos, 

mokytojo ir mokinio vardo; 

     6.8. stropiai ir atsakingai mokytis - dalyvauti mokyklos organizuojamuose testuose, 

pasiekimų patikrinimuose, grupinėse apklausose, sąžiningai atlikti paskirtas užduotis; 

     6.9. informuoti individualių užsiėmimų mokytoją apie nedalyvavimą pamokoje, nurodyti 

priežastis; 

     6.10.  atsinešti pamokoms reikalingas mokymosi priemones; 

     6.11. savo elgesiu nesukelti pavojaus kitų sveikatai; 

     6.12. dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose: koncertuose, spektakliuose, 

festivaliuose ir kt.; 

     6.13. tausoti ir saugoti mokyklos turtą, aplinką, taupiai naudoti energetinius išteklius. 

Sugadinus ar sunaikinus turtą, atlyginti žalą pagal mokyklos nustatytą tvarką; 

     6.14. laikytis tvarkos ir švaros mokykloje ir jos teritorijoje; 

     6.15. laikytis kitų visuotinai priimtų ir visuomenėje nusistovėjusių moralės normų; 

     6.16.  išvykstant iš mokyklos mokytojams grąžinti mokymosi priemones.  

     7. Mokiniui draudžiama: 

     7.1. įsinešti į mokyklą šaunamųjų ginklų, peilių, dujų balionėlių, petardų, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, elektroninių cigarečių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų 

daiktų; 

     7.2. mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti alkoholio, tabako, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų bei energinių gėrimų. Taip pat draudžiama ateiti į 

mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotikų ir psichotropinių 

medžiagų; 

     7.3. žaisti azartinius žaidimus siekiant materialinės naudos; 

     7.4. neštis į mokyklą su ugdymo procesu nesusijusius daiktus; 

     7.5. pamokose naudotis trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, 

ausinukais, nežaisti kortomis, nevartoti jokių maisto produktų ir kt.; 

     7.6. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir 

pokalbius; 

     7.8. smurtauti – žodžiais ar veiksmais žeminti kito asmens garbę ir orumą; 

     7.9. savo elgesiu trukdyti ugdymo procesą pamokų ar renginių metu; 

     7.10. fotografuoti ir filmuoti savo ir kitų pasiekimus be mokyklos žinios ir šios 

informacijos neviešinti (youtube, facebook ir kt.). 

    

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

    8.  Žodžiu (pagyrimas). 

    9. Raštu (padėka, diplomas): 

    9.1. muzikavimo mokytojo padėka už puikų įpareigojimų vykdymą; 
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    9.2. renginių organizatorių padėka, diplomas už iniciatyvumą, kūrybiškumą, aktyvų 

dalyvavimą renginyje; 

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

    9.4. mokyklos direktoriaus padėka, diplomas už tradicinių mokyklos renginių 

organizavimą, aktyvų dalyvavimą juose; 

    9.5. mokyklos direktoriaus padėka už mokymosi rezultatus: 

    9.5.1. puikų mokymąsi (metiniai įvertinimai 10 balų). 

   10. Pagal galimybes aktyviausius, aukštą mokymosi motyvaciją turinčius mokinius bei 

klases apdovanoti atminimo dovanėle, prizu, edukacine išvyka. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

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

patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės susirinkimuose už mokinių elgesio 

nuostatų nesilaikymą. 

    12. Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymas: 

    12.1. mokyklos direktoriaus ar direktoriaus pavaduotojo ugdymui iškvietimas; 

    12.2. mokinio daiktų patikrinimas; 

    12.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas. 

    13. Nuobaudos: 

    13.1. pastaba (muzikavimo mokytojo įspėjimas žodžiu arba įrašant pastabą į el. dienyną) už 

nežymius mokinių elgesio nuostatų pažeidimus; 

    13.2. įspėjimas (žodinis įspėjimas, direktoriaus įsakymas) už pasikartojančius mokinių 

elgesio nuostatų pažeidimus; 

    13.3. pokalbis mokyklos vadovo ir mokytojų tarybos posėdžiuose; 

    13.4. papeikimas (direktoriaus įsakymas) už nuolatinius mokinių elgesio nuostatų 

pažeidimus; 

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

pažeidimus; 

    13.6. šalinimas iš mokyklos (už sunkius nusikaltimus, už nesimokymą, sistemingą pamokų 

nelankymą, už nuolatinį, sąmoningą ir piktybišką trukdymą mokytojams atlikti darbines 

pareigas (smurto - patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo grupės nutarimas) už 

mokinių elgesio nuostatų nesilaikymą). 

 

VI SKYRIUS 

 ATSAKOMYBĖ 

 

    14. Mokiniui piktybiškai sugadinus mokyklai priklausančią nuosavybę, jo tėvai ar globėjai 

atlygina žalą pagal mokyklos nustatytą tvarką.  

    15. Mokinys, kuris grubiai pažeidė arba nuolat pažeidinėja Taisykles, gali būti šalinamas iš 

mokyklos. 

    16. Muzikavimo mokytojai supažindina mokinius su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, 

fiksuojant el.dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti intruktažai“. 

 
__________________________________ 

 


