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PANEVĖŽIO „ŽEMYNOS“ PROGIMNAZIJA
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
Visų mokyklos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią progimnazijos
aplinką mokiniams, mokytojams, pagalbos mokiniui specialistams, klasių auklėtojams, kitiems
darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas,
nuoširdus bendravimas tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
Neužmiršk, kad:
Mokinys – tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų,
reikalingų ateičiai.
Mokytojas ir švietimo pagalbos specialistas – tai žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis
suteikti Tau žinių ir kitokios patirties, reikalingos Tavo tolimesniame gyvenime.
Mokyklos darbuotojas – tai žmogus, kurio dėka mokykloje Tu esi saugus, sotus ir mokaisi
švarioje aplinkoje.
Taigi, jei Tu – „Žemynos“ progimnazijos mokinys,
ŠIOS TAISYKLĖS TAU PRIVALOMOS!
KAS SVARBU, RUOŠIANTIS Į MOKYKLĄ?
 Pasitikrink, ar apsirengęs tvarkingą mokinio uniformą, susišukavęs ir neužmiršk nusišypsoti
sau.
 Prisimink saugaus perėjimo per gatvę taisykles, tamsiu paros metu pasitikrink ar turi
atšvaitą.
 Peržvelk, ar mokykliniame krepšelyje turi viską, ko tą dieną reikės mokykloje.
 Į mokyklą ateik iki skambučio likus 10-5 minučių, kad suspėtum rūbinėje pasikabinti
striukę, paltą, kailinius ar apsiaustą.
 Įėjęs į mokyklos teritoriją išjunk mobilųjį telefoną.
 Jei dėl svarbios priežasties negali ateiti į mokyklą, apie tai pranešk klasės auklėtojui ar
klasės draugams.
 Atėjęs į mokyklą, maloniai pasisveikink su mokytojais, mokyklos darbuotojais, draugais,
tuomet ir pats sulauksi malonių palinkėjimų.
I SKYRIUS
PAMOKOS
1. Į pamokas ateik laiku ir nevėluok.
2.Visada sėdėk mokytojo nurodytoje vietoje.
3. Įėjus į pamoką svečiui, - pasisveikink.
4. Nepraleisk pamokų be priežasties. Penkios nepateisintos pamokos – jau problema.
5. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur
nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą gali rašyti tėvai
arba gydytojas, jei sergi daugiau nei 3 dienas – turi būti gydymo įstaigos pažyma. Pažymą arba
pateisinimą pateik klasės auklėtojui.

6. Atsinešk į mokyklą tvarkingus vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos
pamokoms.
7. Nesinešk į mokyklą mokomiesiems užsiėmimams nereikalingų ir sveikatai ar gyvybei pavojingų
daiktų ar medžiagų (alkoholio, rūkalų, narkotinių medžiagų, lazerinių žaidimų, pirotechnikos ir
kt.).
8. Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošei pamokai dėl svarbios
priežasties, pranešk apie tai mokytojui prieš pamoką, o vėliau atsiskaityk.
9. Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyk dirbti draugams ir mokytojui.
II SKYRIUS
PERTRAUKOS
10. Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk mokytojui jį išvėdinti.
11. Ugdymo proceso ( pamokų, neformaliojo švietimo ir kitų užsiėmimų) metu, neišeik iš mokyklos
teritorijos. Teritorijoje saugok savo ir kitų sveikatą.
12. Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok savo ir kitų sveikatą.
13. Nešiukšlink. Pastebėjęs šiukšles ant grindų surink ir išmesk į šiukšlių dėžę.
14. Nevartok necenzūrinių žodžių ir nepadorių gestų.
15. Laisvų pamokų metu nevaikščiok be reikalo koridoriais, netriukšmauk ir netrukdyk dirbantiems.
Laisvos pamokos laiką panaudok racionaliai (skaitykloje, valgykloje ir t.t.).
16. Rūbinėje laikykis eilės bei drausmės, gerbk rūbininko darbą. Už daiktų, paliktų rūbų kišenėse
saugumą, mokykla neatsako.
17. Turėdamas tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį pranešimą mokyklai, ilgosios pertraukos metu turi
teisę eiti pietauti į namus.
III SKYRIUS
TARPUSAVIO SANTYKIAI
18. Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.
19. Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų
netinkamų būdų.
20. Nežemink mokyklos mokinių ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų.
21. Neskriausk ir nestumdyk klasės draugų ir kitų mokinių.
22. Gerbk mokytojus ir kitus darbuotojus, neatsikalbinėk.
23. Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus.
24. Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų darbą.
25. Nesivesk į mokyklą svetimų žmonių. Mokyklos teritorija stebima vaizdo kameromis. Pašalinių
asmenų buvimas mokykloje yra draudžiamas.
26. Mokyklos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas svečiuose.
27. Dalyvauk mokyklos savivaldos institucijų, klasės ir popamokinėje veikloje.
28. Geru mokymusi ir elgesiu pradžiugink savo tėvus (globėjus/rūpintojus). Kiekvieną mokymosi
dieną tikrink elektroninę pažymių knygelę ir parodyk tėvams (globėjams/rūpintojams) savo
mokymosi rezultatus. Pakviesk tėvus (globėjus/rūpintojus) į mokyklą susitikti su savo mokytojais ir
švietimo pagalbos specialistais.

IV SKYRIUS
ELGESYS MOKYKLOS VALGYKLOJE
29.Valgyk pagal patvirtintą maitinimosi mokyklos valgykloje ir bufete grafiką.
30. Prie maisto atleidimo linijos ir bufeto tvarkingai stovėk eilėje, nesistumdyk.
31. Pavalgius palik tvarkingą vietą, indus nunešk prie indų surinkimo langelio.
32. Nemėtyk maisto ir nereikalauk jo iš kitų mokinių.
33. Valgyk kokybiškai paruoštą sveiką, pagal higienos normų reikalavimus, maistą. (Nevalgyk
traškučių, negerk energetinių ir gazuotų gėrimų ir kt.).
34. Vykdyk budinčių mokytojų ir valgyklos darbuotojų nurodymus.
V SKYRIUS
ELGESYS RENGINIUOSE
35. Nesėdėk renginyje su paltu, striuke ar apsiaustu. Palik rūbinėje.
36. Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu.
37. Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk kitokio nereikalingo triukšmo.
38. Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.
39. Ypač griežtai būsi baudžiamas, jeigu į mokyklos renginius ateisi neblaivus, apsvaigęs nuo
narkotinių ar toksinių medžiagų.
VI SKYRIUS
MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA
40. Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų medžiagų.
41. Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje tave supančioje aplinkoje.
42. Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių ir lauko inventoriaus
(suolelių, krepšinio stovų ir kt.).
43. Saugok mokyklos turtą ir nerašinėk ant sienų, suolų ir stalų.
44. Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas.
45. Laikykis bibliotekos, skaityklos, kompiuterių naudojimosi taisyklių.
46. Saugok savo daiktus ir prižiūrėk daiktų pasidėjimo spintelę. Už savo asmeninių daiktų saugumą
esi atsakingas pats.
47. Pastebėk be reikalo šviečiančią elektros lemputę ar bėgantį vandenį iš čiaupo – nedelsdamas
išjunk, užsuk.
48. Būk aktyvus visuomenei naudingame darbe: tvarkant mokyklos aplinką, prižiūrint kabinetus,
padedant klasės auklėtojui, mokyklos darbuotojams ir t.t.
VII SKYRIUS
SVEIKATA IR ATEITIS
49. Mokslo metų pradžioje pasitikrink sveikatą ir atnešk pažymą iki rugsėjo 15 d. Visuomenės
sveikatos priežiūros specialistei.
50. Rūkymas ir kvaišalai labai kenkia sveikatai. Žinok, kad už rūkymą mokykloje ir jos teritorijoje
būsi baudžiamas.
51. Atmink, kad Lietuvos Respublikos Įstatymas galioja ir tau: draudžiama vartoti alkoholį iki 21
metų; baudžiama už narkotinių medžiagų vartojimą, platinimą ir gamybą.
52. Nereikalauk iš mažesnių ir silpnesnių mokinių pinigų, daiktų, atlikti paslaugą, nes tai jau yra
rimtas nusikaltimas.

VIII SKYRIUS
APRANGA
53. Privalai laikytis higienos reikalavimų, vilkėti tvarkingą mokyklinę uniformą.
54. Saikingai vartok kosmetiką, nešiok kuklius papuošalus.
55. Klasėje ir varžybose privaloma vienoda sportinė apranga. Sportinę aprangą vilkėk tik kūno
kultūros pamokose. Po pamokos nusiprausk duše, persirenk rūbus ir persiauk avalinę.
56. Pamokų, pertraukų, renginių metu paltai, striukės turi būti rūbinėje.
IX SKYRIUS
PAGYRIMAI IR NUOBAUDOS
Žinok, kad:
57. Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir
pavyzdingą pamokų lankomumą mokyklos administracija pagirs ir paskatins Tave padėkos raštais.
58. Už gerus mokymosi rezultatus ir aktyvumą: padėka žodžiu, padėka įrašant į elektroninę
pažymių knygelę.
59. Geriausių mokinių pavardės minimos mokytojų tarybos posėdžiuose, stenduose, mokyklos
internetinėje svetainėje.
60. Už netinkamą elgesį, siekiant apsaugoti Tave nuo su (žalojimo), užkirsti kelią ir nutraukti
smurtinį elgesį prieš kitus mokinius, turto niokojimą, mokytojas gali panaudoti pagrįstus fizinius
veiksmus, o už sugadintą mokyklos turtą tavo tėvai turės atlyginti materialiai.
61. Jei kils pagrįstų įtarimų, jog tu gali turėti draudžiamų daiktų (peilį, dujų balionėlį, degtukų,
žiebtuvėlį ir kt.), tavo daiktai gali būti (bus) tikrinami.
62. Ypatingais atvejais, dėl netinkamo tavo elgesio pamokų metu, siekiant užtikrinti kitų mokinių,
mokytojų saugumą, tau gali būti pasiūlyta pakeisti ugdymosi vietą – švietimo pagalbos specialistų
kabinetai.
63. Už mokyklos Darbo tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir
piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos įvairios poveikio priemonės:
• Įspėjimas
• Pastaba žodžiu ir/ar raštu
• Papeikimas
• Griežtas papeikimas.
64. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo tėvai
(globėjai, rūpintojai) ir Tavo elgesys bus svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, skiriant
tam tikrą poveikio priemonę.
65. Kai mokykla bus išnaudojusi visas švietimo pagalbos teikimo galimybes, pritaikiusi poveikio
priemones, kreipsis į:
65.1. miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl Lietuvos Respublikos
Minimalios ir Vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui (už nuolatinius piktybinius, tyčinius
mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą ir pamokų nelankymą), jo tėvus
(globėjus/rūpintojus);
65.2. Panevėžio miesto savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių, policijos
komisariatą su prašymu taikyti Administracinio pobūdžio drausmines priemones Tau ir tavo
tėvams (globėjams/rūpintojams).
X SKYRIUS
AUKSINĖ TAISYKLĖ
LAIKYKIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NETURĖSI PROBLEMŲ!
___________________________________

