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Mokinio elgesio taisyklės nustato Balsių pagrindinės mokyklos mokinių elgesio 

taisykles mokykloje, mokyklos teritorijoje, mokyklos autobuse ir mokykloje vykstančių 

renginių bei mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu. 

 

I. MOKINYS TURI TEISĘ 

 

1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, 

mokymosi formas. 

2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir įgyti 

valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 

3. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas.  

4. Gauti geros kokybės švietimą, ugdantį dorovines, pilietines, tautines bei patriotines 

nuostatas. 

5. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) 

programą. 

6. Į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, 

sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi 

susijusią informaciją. 

7. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 

8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą. 

9. Į objektyvų ir nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. 

10. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir popamokinės veiklos tobulinimo. 

11. Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. 

12. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams. 

13. Dalyvauti mokyklos savivaldoje. 

14. Dalyvauti posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys. 

15. Nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams). 

16. Maitintis mokyklos valgykloje. 

17. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

18. Naudotis kitomis Specialiojo ugdymo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. 

 

II. MOKINYS PRIVALO 

 

1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

2. Stropiai mokytis. 



3. Gerbti mokytojus, mokyklos darbuotojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, 

nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų . 

4. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

5. Mokykloje, renginių už mokyklos ribų metu, autobuse laikytis saugaus ir kultūringo 

elgesio reikalavimų. 

6. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo 

priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai 

ir kt.)  

klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į 

mokyklą dienos. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose paskambindami klasės 

auklėtojui ar mokyklos administracijai. Tėvai (globėjai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš 

eilės ir pavienes pamokas. 

7. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus. 

8. Turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, 

pratybų sąsiuvinius, sportinę aprangą ir kt.). 

9. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas 

mokytojo skiriamas užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia 

su  mokymo procesu veikla). 

10. Turėti ir, mokytojui paprašius, pateikti pasiekimų knygelę ar informacinį sąsiuvinį, 

jeigu šeima  nesinaudoja elektroninio dienyno paslaugomis. 

11. Į mokyklą ateiti švaria, tvarkinga apranga, neprieštarauti švaros tikrinimui mokykloje. 

12. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti mokyklai reikiamą 

informaciją. 

13. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje, valgykloje ir autobuse. 

14. Laikytis tvarkos mokyklos valgykloje (laukti eilėje, netriukšmauti, nemėtyti maisto, 

pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą). 

15. Kelionės į mokyklą ir iš jos metu laikytis tvarkos (laukti autobuso tam skirtoje vietoje, 

įlipant nesigrūsti, autobuse netriukšmauti ir nesistumdyti, atsisėdus kuprinę laikyti ant kelių, 

negadinti autobuso sėdynių ir apdailos). 

16. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, 

baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai 

(globėjai). 

17. Talkinti mokyklai tvarkant klases ir aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos 

kultūros židinio, renginius. 

18. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas. 

19. Budėti savo klasėje mokiniui paskirtą dieną (nuvalyti lentą, išplauti kempinę, 

prižiūrėti tvarką klasėje pertraukų metu). 

 

III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

1. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, cigaretes, 

elektronines cigaretes, energetinius gėrimus, alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas ar 

kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

2. Vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti, 

tame tarpe ir elektronines cigaretes, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama 

ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų. 

3. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio 

reikalavimo, mokytojas gali paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir 

trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti po pamokos. Jeigu mokytojas paima telefoną ar 

kitą priemonę antrą kartą, ją atiduoda saugojimui į seifą mokyklos direktorei. Paimtas daiktas 

grąžinamas tik mokinio tėvams. 



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

pokalbius. 

5. Pamokos metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą. 

6. Savavališkai išeiti iš mokyklos pamokų metu. Esant reikalui iš pamokų išleidžia 

mokyklos direktorė, jai nesant  - direktorės pavaduotoja ugdymui, klasės auklėtojas, pamokos 

mokytojas. 

7. Esant laisvai pamokai, bėgioti ir triukšmauti koridoriuose. Mokiniams draudžiama 

iškviesti iš pamokos mokinį.  

8. Prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta mokyklos organizuojamų renginių metu. 

9. Mokyklos patalpose per pamokas būti su pirštinėmis, kepurėmis, striukėmis ir paltais, 

jeigu patalpų temperatūra atitinka higienos normų reikalavimams. 

 

IV. MOKINIO SKATINIMAS 

 

1. Žodžiu (pagyrimas). 

2. Raštu (įrašas elektroninio dienyno pagyrimų skiltyje ar mokinio pasiekimų knygelėje, 

padėka, diplomas). 

3. Dalinis ar pilnas  kelionės, ekskursijos ar renginio išlaidų kompensavimas. 

4. Viešas padėkojimas mokiniui, mokinių grupei ar klasei  mokinių rikiuotės metu. 

5. Moksleivio fotografavimas mokyklos stendams „Jie mokosi gerai“, „Geriausi metų 

sportininkai“. Stendui „Jie mokosi gerai“ po kiekvieno pusmečio fotografuojami mokiniai, kurių 

pusmečio mokymosi įvertinimai yra 7-10. Stendui „Geriausi metų sportininkai“ mokslo metų 

pabaigoje fotografuojami 5 geriausių sportinių rezultatų per metus pasiekę mokiniai. 

6. Publikacija mokyklos laikraščio priede tėvams „Skaitiniai tėvams“ apie moksleivių 

metų pasiekimus ir dalyvavimą rajono bei respublikiniuose renginiuose.  

7. Nemokama išvyka mokslo metų pabaigoje mokiniams, padariusiems didžiausią 

pažangą per II pusmetį. Pažanga nustatoma pagal pusmečių rezultatų vidurkius. 

8. Geriausiai besimokančių 5-10 klasių mokinių  30-tuko sąrašas. Sudaromas pagal 

pusmečių rezultatų vidurkius kiekvieno pusmečio pabaigoje, skelbiamas mokyklos „Skelbimų 

tvoroje“. 

 

V. DRAUSMINIMO BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

Pažeidus mokyklos mokinių elgesio taisyklių,  atsižvelgiant į mokinių taisyklių pažeidimų 

dažnumą ir kitas aplinkybes, moksleiviams skiriamos nuobaudos :  

1. Įspėjimas žodžiu - padarius nežymų šių taisyklių pažeidimą. 

2. Įspėjimas (pastaba) raštu tėvams -  kai įspėjimas žodžiu nepadaro jokio poveikio. 

Susipažinę su pastaba, tėvai privalo pasirašyti. 

3. Įspėjamasis ženklas (!) dienyne ar pasiekimų knygelėje/informaciniame sąsiuvinyje – 

kai mokinys(-ė) pamokoje nerodo pastangų, jo/jos dalyvavimas pamokoje nepatenkinamas. 

4. Mokyklos direktorės įspėjimas raštu – už  pasikartojantį šių taisyklių pažeidimą ar 

kelis pažeidimus (3 pastabos ar 3 šauktukai dienyne per mėnesį), praleidus daugiau nei 15 pamokų 

be pateisinamos priežasties per mėnesį. 

5. Papeikimas -  mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties daugiau nei 30 pamokų 

per pusmetį, šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, už įžūlų elgesį su mokyklos 

bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, 

rūkymą mokyklos teritorijoje; 

6. Griežtas papeikimas – už sistemingą šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų 

nevykdymą, pasikartojantį įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą 

ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą mokyklos teritorijoje, alkoholinių 

gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą mokykloje, atvykimą į mokyklą apsvaigus, 

tyčia sugadintą ar sunaikintą mokyklos turtą; 

7. Mokinio elgesio svarstymas vaiko gerovės komisijoje –  kai ankstesnės elgesio 

koregavimo priemonės nedaro poveikio; 



8. Kreipimasis į rajono vaiko gerovės komisiją dėl poveikio priemonių taikymo pagal 

„Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“. (2007 m.birželio 28d. 

Nr. X – 1238) – kai 1-8 punktuose išvardintos drausminimo priemonės nedaro poveikio.  

9. Mokinio elgesio svarstymas mokyklos taryboje dėl pašalinimo iš mokymo įstaigos. 

Klausimas gali būti sprendžiamas už pasikartojančius itin grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, 

alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir(ar) vartojimą, pardavimą, buvimą 

apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą (daugiau 

nei 50% metinio pamokų skaičiaus), elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos 

bendruomenės narių saugumui. 

10. Netinkamai besielgiančiam mokiniui mokytojas ar kitas mokyklos darbuotojas gali 

taikyti poveikio priemones mokyklos direktorės nustatyta tvarka. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausminimo bei auklėjamojo poveikio priemonėmis 

mokinius supažindina klasės auklėtojas. 

2. Patvirtindamas, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, mokinys privalo pasirašyti 

saugaus elgesio instruktažų lapuose. 


