
Mokinių elgesio taisyklės: 

1. Prieš pamokas mokiniai persiauna batus, paltus ir striukes palieka rūbinėse. Už sugadintą rūbinių inventorių atsako tos 
klasės mokiniai 

2. Po skambučio kiekvienas mokinys kabinete sėda į savo vietą, pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui 
(ypatingu atveju); 

3. Kiekvienas mokinys privalo stengtis stropiai ir sąžiningai mokytis; 

4. Mokinys privalo mokykloje dėvėti tvarkingą mokyklinę uniformą, mergaičių plaukai tvarkingai surišti, nagai nelakuojami 
ryškiomis spalvomis; 

5. Jam skirtą darbo vietą kabinetuose mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, tuoj pat praneša mokytojui ar 
kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats mokinys (sutvarko arba atlygina materialinę žalą); 

6. Mokinys turi tausoti vadovėlius ir kitas knygas. Už pamestas turi atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka; 

7. Įėjus į klasę mokytojui, svečiui, mokinys atsistoja, taip su jais pasisveikindamas; 

8. Kultūringai elgiasi ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, klauso budinčio mokytojo, neskriaudžia kitų mokinių, 
nesistumdo su draugais, nebėgioja, netriukšmauja, sveikinasi su visais mokytojais ir svečiais, nekviečia į progimnaziją 
pašalinių ir su jais nebendrauja. Svečiai registruojasi pas budėtoją; 

9. Atsitikus nelaimingam įvykiui, mokinys skubiai apie tai praneša progimnazijos darbuotojams, administracijai, kreipiasi į 
med. punktą ir padeda draugui. Jei nelaimingas įvykis atsitiko jam pačiam – skubiai prašo pagalbos ar skuba į med. 
punktą 

10. Eidamas į valgyklą plauna rankas. Pavalgęs valgykloje, indus į plovyklą nusineša pats; 

11. Gerbia tėvus ir vyresniuosius, mokytojus ir kitus progimnazijos bendruomenės narius, vykdo pedagogų, 
progimnazijos vadovybės reikalavimus; 

12. Progimnazijoje ir jos teritorijoje griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, jas 
platinti. Mokiniai nevartoja necenzūrinių žodžių, nežaidžia azartinių žaidimų, neplatina šia tema nelegalios literatūros, 
spaudinių ir kitų leidinių; 

Nuobaudos mokiniams: 

1. Progimnazijos darbuotojo įspėjimas žodžiu; 

2. Progimnazijos darbuotojo pranešimas raštu klasės auklėtojui; 

3. Progimnazijos darbuotojo pranešimas raštu budinčiam progimnazijos vadovui; 

4. Direktoriaus įsakymu - įspėjimas raštu, griežtas įspėjimas; 

5. Pranešimas raštu progimnazijos Vaiko gerovės komisijai. 

6. Progimnazijos darbuotojo pranešimas raštu progimnazijos mokytojų tarybai ir mokytojų tarybos nuobauda. 

Mokytojų taryba gali skirti nuobaudas mokiniui: 

1. Mažinti jo elgesį iki nepatenkinamo, klasės auklėtojas privalo įrašyti tai į asmens bylą; 

2. Perduoti mokinio dokumentus ir įrašyti jį į Nepilnamečių reikalų įskaitą Šančių-Panemunės policijos nuovadoje; 

3. Progimnazijos taryba taip pat gali kreiptis į rajono Nepilnamečių reikalų komisiją dėl baudų skyrimo mokinio tėvams; 

4. Esant reikalui, kreiptis į Vaikų teisių apsaugos tarnybą; 

5. Už sunkius nusikaltimus nebūtina mokiniui turėti eilę nuobaudų - jam gali būti iš karto mažinamas elgesys. 

 


