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ŠIAULIŲ „JUVENTOS“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.1. Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos Mokinių nuostatai parengti vadovaujantis šiais 

dokumentais: 

1.1.1. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka; 

1.1.2. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka; 

1.1.3. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašas; 

1.1.4. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka; 

1.1.5. Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarka; 

1.1.6. Naudojimosi bendromis mokinių rūbinėmis tvarka; 

1.1.7. Dėl elgesio taisyklių per kūno kultūros pamokas. 

1.2. Per pirmąją mokslo metų klasės valandėlę mokiniai turi pasirašytinai susipažinti su 

Mokinių nuostatais. 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

2.1. Laikytis mokinių taisyklių. 

2.2. Mokytis įsisąmoninant ugdymo turinio svarbą. 

2.3. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, administracija, techniniais darbuotojais, 

bendramoksliais. 

2.4. Vykdyti mokytojų ar kitų mokyklos darbuotojų nurodymus. 

2.5. Nepraleidinėti pamokų/užsiėmimų be priežasties. Informuoti klasės vadovą apie 

neatvykimą į mokyklą tą pačią dieną, kai praleidžiamos pamokos/užsiėmimai. 

2.6. Kiekvieną mėnesį atsiskaityti klasės vadovui už lankomumą, pagyrimus/pastabas, 

socialinę veiklą. 

2.7. Nevėluoti į pamokas/užsiėmimus, renginius. 

2.8. Turėti reikalingas mokymosi priemones. 

2.9. Ateiti į mokyklą apsirengus tvarkingai, švariais, etiketo normas atitinkančiais rūbais, 

kurie pritaikyti mokymuisi (šukuosena, papuošalai, makiažas, manikiūras turi netrikdyti 

aplinkinių dėmesio). Patalpose nevilkėti viršutinių rūbų, nedėvėti galvos apdangalų. 

2.10. Saugoti savo ir kitų sveikatą, nevartoti energetinių gėrimų, alkoholio, narkotikų, nerūkyti, 

nevartoti kitų psichotropinių medžiagų. 

2.11. Laiku profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir klasės vadovui pateikti pažymą (forma 

a/27). 

2.12. Tausoti mokyklos inventorių, priemones ir atlyginti už padarytą žalą. 

2.13. Budėti mokykloje pagal nustatytą tvarką. 



 

III. MOKINIŲ TEISĖS 

 

3.1. Teisė saugiai (moraliai ir fiziškai) jaustis mokykloje. 

3.2. Teisė pareikšti priekaištus, mokytojui panaudojus fizinį ar kitokį smurtą. 

3.3. Teisė mokytis kitų netrukdomam. 

3.4. Teisė į objektyvų vertinimą ir vienodą dėmesį. 

3.5. Teisė reikalauti, kad vertinimas nebūtų skelbiamas viešai. 

3.6. Teisė į mokymosi priemones. 

3.7. Teisė įsigyti daiktų saugojimo spintelę pagal mokyklos nustatytą tvarką. 

3.8. Teisė, nuskambėjus skambučiui iš pamokos/užsiėmimo, išeiti iš klasės (skambutis – ne 

tik mokytojui). Pastaba. Mokytojas turi teisę pratęsti pamoką/užsiėmimą pertraukos metu, jei 

mokiniai į pamoką/užsiėmimą vėlavo arba netinkamai elgėsi pamokoje/užsiėmime ir buvo 

sugaišta daug laiko mokinių drausminimui. 

3.9. Teisė rinktis mokymosi būdą (pvz., mokytis eksternu), pasirenkamuosius dalykus, 

neformaliojo ugdymo užsiėmimus. 

3.10. Teisė dalyvauti popamokinėje veikloje. 

3.11. Teisė į padėką ir paskatinimą. 

3.12. Teisė pareikšti savo nuomonę, kreiptis įvairiais klausimais į mokyklos 

administraciją, mokytojus, Progimnazijos tarybą. 

 

IV. MOKINIŲ TAISYKLĖS 

 

4.1. Pamokose/užsiėmimuose mokytis, netrukdyti bendraklasiams (jei mokiniai nesilaiko 

šios taisyklės, mokytojas gali taikyti poveikio netinkamai besielgiantiems mokiniams 

priemones). 

4.2. Netriukšmauti per pertraukas ir renginius. 

4.3. Per pamokas/užsiėmimus nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, mp3, PSP ir kitais 

grotuvais.  

4.4. Mokyklos teritorijoje nefilmuoti ir nefotografuoti (iš mokinio, nesilaikančio taisyklių, 

mokytojas, administracijos atstovas turi teisę paimti minėtus daiktus ir grąžinti juos mokinio 

tėvams/globėjams). Neplatinti informacijos apie asmenį be jo sutikimo per masines 

informavimo priemones, socialinius tinklalapius internete. 

4.5. Naudotis ausinukais klausantis muzikos pertraukų metu. 

4.6. Per laisvą pamoką/užsiėmimą kitos pamokos/užsiėmimo laukti pirmajame aukšte prie 

budėtojos ar skaitykloje. 

4.7. Neišeiti iš mokyklos teritorijos pamokų/užsiėmimų ir pertraukų metu. Mokiniui 

savavališkai išėjus iš mokyklos teritorijos, už jo saugumą atsako mokinio tėvai (globėjai). 

4.8. Nesėdėti ant grindų siauruose koridoriuose, laiptinėse. 

4.9. Nenaudoti fizinės ir emocinės prievartos, nesityčioti. 

4.10. Nevartoti necenzūrinių žodžių. 

4.11. Nežaisti azartinių žaidimų. 

4.12. Nesinešti į mokyklą saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingų daiktų/reikmenų 

(elektroninių cigarečių, jų talpyklų, pirotechnikos priemonių, dujų balionėlių, ginklų ir kt.). 

4.13. Laikytis švaros ir tvarkos visoje mokyklos teritorijoje. 

4.14. Kultūringai elgtis valgykloje, pavalgius nunešti indus prie valgykloje esančio langelio. 

4.15. Neiti į mokyklos kiemą pertraukų metu iškritus sniegui ar esant blogoms oro sąlygoms. 



 

4.16. Rūpintis savo ir kitų daiktų saugumu. Mokykloje rastus daiktus nunešti budėtojai, 

klasės vadovui arba į raštinę. 

4.17. Palikti rūbinėse arba daiktų saugojimo spintelėse viršutinius rūbus ir galvos 

apdangalus. 

4.18. Naudotis tualetais pagal paskirtį (pirmo aukšto tualetai skirti 1 - 4 klasių mokiniams, 

trečio ir ketvirto aukšto – 5 - 8 klasių mokiniams). 

4.19. Išeiti iš mokyklos pasibaigus ugdymo procesui. 

4.20. Nesikviesti pašalinių asmenų į mokyklą. 

 

 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5.1. Mokiniai skatinami ir drausminami vadovaujantis Šiaulių ,,Juventos“ progimnazijos 

Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka. 


