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KRETINGOS RAJONO BAUBLIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO  

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokyklos)  mokinio 

elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, 

mokinių skatinimą ir poveikio priemonių taikymą netinkamai besielgiantiems mokiniams. 

2. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių   konvencija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. 

 

II. MOKINIO ELGESIO NORMOS 

 

3. Mokinys turi teisę: 

3.1. nemokamai gauti informaciją apie Mokyklą, jos vykdomas programas, mokymosi 

formas, pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

3.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti išsilavinimą; 

3.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) 

programą; 

3.4. gauti geros kokybės švietimą; 

3.5. rinktis Mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, antrąją 

užsienio kalbą, dorinio ugdymo (etikos/tikybos) dalykus, neformaliojo vaikų švietimo programas; 

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

pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą 

mokykloje; 

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

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

3.8.  į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

3.9. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą; 

3.10. nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, skaitykla, vadovėliais ir kita literatūra, 

kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga  mokymosi tikslais; 

3.11. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose; 

3.12. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;  

3.13. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo vaikų švietimo veiklos tobulinimo; 

3.14. burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose 

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir skatina pilietinę 

brandą, lavina kūrybinius gebėjimus;  

3.15. į nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą Mokykloje; 

3.16. kreiptis rūpimais klausimais į Mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus; 

3.17. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 



4. Mokinio pareigos: 

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

dokumentų reikalavimų; 

4.2. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis, turėti visas mokymuisi 

būtinas priemones (sąsiuvinius, vadovėlius, rašiklius ir kita); 

4.3. pamokose, kitų užsiėmimų metu laikytis mokytojo ir/ar kartu su mokiniais nusistatytos 

darbo tvarkos; iš pamokos galima išeiti tik mokytojui leidus; 

4.4. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 

4.5. klasės auklėtojui pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per 2 darbo dienas; 

dėl praleistų nepateisintų pamokų klasės auklėtojui parašyti paaiškinimą; 

4.6. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių bei teisėtų 

interesų; 

4.7. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, pastebėjus patyčias, fizinį, psichologinį smurtą ar kitas 

pavojingas, neleistinas veikas;  

4.8. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises. Elektroninių 

patyčių atveju pateikti išsaugotus (jeigu turi) įrodymus; 

4.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

4.10. tikrintis sveikatą vieną kartą per metus ir pateikti nustatytos formos sveikatos pažymas 

klasės auklėtojui; 

4.11. dėvėti švarią, tvarkingą aprangą (kūno kultūros pamokose - sportinę,  šokio pamokose 

- tam skirtą aprangą); viršutinius rūbus (paltus, striukes ir pan.) pamokų ar kitų užsiėmimų metu 

laikyti rūbinėje; 

4.12. valgyti tik valgykloje, pagarbiai elgtis su maistu, pavalgius nunešti indus į jiems skirtą 

vietą; 

4.13. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, Mokykloje ir jos teritorijoje; 

4.14. į Mokyklą neštis tik ugdymo(si) procesui reikalingas priemones; 

4.15. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių bei Mokyklos darbuotojų turtą, Mokyklos 

inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Radus svetimus daiktus 

perduoti budėtojai ar mokytojui; 

4.16. atlyginti Mokyklai padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka; 

4.17. sveikintis su visais mokytojais, kitais Mokyklos darbuotojais ir svečiais, laikytis 

saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų renginių Mokykloje ir už jos ribų metu;  

4.18. gerbti savo Mokyklą ir nežeminti jos nei žodžiu, nei elgesiu; 

4.19. aktyviai dalyvauti Mokyklos veikloje ir jai garbingai atstovauti; 

4.20. vykdyti privalomą socialinę-pilietinę veiklą per mokslo metus (5-10 klasių 

mokiniams);  

4.21. žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos taisyklių pamokų, 

pertraukų, renginių ir išvykų metu; 

4.22. laikytis saugaus eismo taisyklių važiuojant mokykliniu autobusu; 

4.23. atsiskaityti su Mokyklos biblioteka, dalykų mokytojais baigus pagrindinio ugdymo 

programą ar tėvams (globėjams, rūpintojams) nutraukus mokymo sutartį. Atsiskaitymą parašu 

patvirtina bibliotekos vedėjas, mokytojai; 

4.24. vykdyti Mokyklos tarybos, administracijos nutarimus, teisėtus pedagogų, 

aptarnaujančio personalo reikalavimus; 

4.25. dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose; 

4.26. informuoti mokyklos vadovus, jeigu mokytojas neatvyksta į pamoką 5-10 minučių; 



4.27. laukti bibliotekoje kitos pamokos, jeigu dėl nenumatytų priežasčių atsiranda „langas“ 

tarp pamokų.  

5. Mokiniui draudžiama: 

5.1. praleisti pamokas be priežasties, į jas vėluoti; 

5.2.  pamokų metu vilkėti sportinę aprangą (išskyrus kūno kultūros pamokas),  striukę, paltą, 

dėtis kepurę ar kitus galvos apdangalus; 

5.3. atsinešti į Mokyklą gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas (žiebtuvėlius, 

degtukus, dujų balionėlius, šaltuosius ginklus, pirotechnikos priemones ir kt.); 

5.4. gadinti mokyklos turtą, inventorių, mokymo priemones ar asmeninius kitų daiktus; 

5.5. ateiti į Mokyklą neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų; 

5.6. rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti energetinius gėrimus, alkoholį ir 

kitas psichiką veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti Mokykloje ir jos teritorijoje; 

5.7. sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių; 

5.8. vartoti necenzūrinius žodžius, spjaudytis, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir 

provokuojančiai elgtis; 

5.9. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti, viešinti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, darbuotojų) 

veiklą, pokalbius, asmens atvaizdus be jų sutikimo; skleisti virtualioje erdvėje kitų asmenų 

privatumą pažeidžiančią informaciją; 

5.10. smurtauti, įžeidinėti, tyčiotis iš mokinių ar kitų Mokyklos bendruomenės narių; 

5.11. atsinešti į Mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, 

žurnalus ar kitus leidinius, kurie skatina patyčias ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją ir 

kt.; 

5.12. bėgioti koridoriais, šūkauti, garsiai klausytis muzikos ir kitų įrašų, stumdytis,  

šiukšlinti,  būriuotis ir sėdėti laiptinėje pertraukų metu; 

5.13. pamokose naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, garso ir vaizdo technika be mokytojo 

leidimo. Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas, ausinukas ar kita priemonė paimama 

iš mokinio, perduodama Mokyklos direktoriui ir grąžinama tik tėvams (rūpintojams, globėjams); 

5.14. pamokose kramtyti gumą, gerti ar valgyti; 

5.15. pamokų metu savavališkai išeiti iš klasės, vaikščioti po Mokyklą ir trukdyti 

mokytojams vesti pamokas;  

5.16. išeiti iš Mokyklos teritorijos pertraukų metu. 

 

IV. MOKINIO SKATINIMAS  

 

6.  Mokinys skatinamas už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, puikų lankomumą, aktyvią 

veiklą Mokykloje, vadovaujantis Mokyklos mokinių skatinimo tvarkos aprašu, patvirtintu 

Mokyklos direktoriaus  įsakymu. 

  

V. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 

MOKINIAMS 

 

7. Mokiniui, pažeidusiam Taisykles, taikomos poveikio priemonės: 

7.1. individualus pokalbis, įspėjimas žodžiu (skiria klasės auklėtojas gavęs dalyko mokytojo 

ar kito darbuotojo informaciją) taikomas mokiniui, pirmą kartą padariusiam nežymius šių Taisyklių 

pažeidimus; 

7.2. atsiprašymas mokinio ir/ar  klasės auklėtojo iniciatyva; 

7.3. mokinio situacijos paaiškinimas, pasižadėjimas, įsipareigojimas raštu (inicijuoja klasės 

auklėtojas ir Mokyklos darbuotojas matęs incidentą, dalyvaujant Mokyklos vadovui);  

7.4. individualus pokalbis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) (inicijuoja klasės 

auklėtojas, dalyko mokytojas, mokiniui pakartotinai pažeidus Taisykles); 



7.5. pokalbis su mokiniu ir  tėvais Mokyklos vaiko gerovės komisijos (toliau - VGK) 

posėdyje (inicijuoja klasės auklėtojas už pasikartojančius, nuolatinius Taisyklių pažeidimus); 

7.6. švietimo pagalbos teikimas (psichologo, spec. pedagogo, mokytojo padėjėjo) (inicijuoja 

VGK); 

7.7. siūlymas savivaldybės Vaiko gerovės komisijai mokiniui taikyti minimalią ar vidutinę 

priežiūrą (inicijuoja Mokyklos VGK, suderinusi su Mokyklos direktoriumi). 

8. Siekdamas užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, 

mokytojas ar kitas Mokyklos darbuotojas gali taikyti šias poveikio priemones, numatytas Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro pritartose Rekomendacijose dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams: 

8.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

8.2. iškviesti Mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

8.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

8.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

9. Įvykdžius grubų nusižengimą (kito asmens sveikatos sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų 

vartojimą ar platinimą, pirotechnikos priemonių atsinešimą ir/ar naudojimą ir  pan.) nedelsiant 

informuojami  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Klasės auklėtojas mokinį su Taisyklėmis supažindina pasirašytinai kiekvienais mokslo 

metais per 5 darbo dienas nuo mokslo metų pradžios. 

11. Mokinį, atvykusį ne nuo mokslo metų pradžios,  su Taisyklėmis supažindina per 3 darbo 

dienas. 

12. Supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas lape „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. 

13. Mokinys, pažeidęs Taisykles, su jomis supažindinamas pakartotinai. 

14. Tėvai su Taisyklėmis supažindinami žinute elektroniniame dienyne su nuoroda į 

Mokyklos svetainę ir/ar per klasių tėvų susirinkimus. 

15. Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje: https://baubliai.kretinga.lm.lt 

16. Taisyklės privalomos visiems Mokyklos mokiniams. 

 

___________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Mokinių tarybos susirinkime 

2018 m. balandžio 9 d. protokolo Nr. V4-02 
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