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I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokinių elgesys mokykloje grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Civiliniu kodeksu, Vaiko Teisių Konvencija, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos
pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Narkotikų ir psichotropinių medžiagų
kontrolės įstatymu, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymu, Azartinių
lošimų įstatymu, mokymosi sutartimis, progimnazijos dokumentais:
1.1. Mokinių skatinimo ir drausminimo tvarka (priedas Nr. 1);
1.2. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos tvarka (priedas Nr. 2);
1.3. Švietimo pagalbos mokiniui teikimo tvarkos aprašu (priedas Nr. 3);
1.4. Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka (priedas Nr.
4);
1.5. Naudojimosi mokinių spintelėmis tvarka (priedas Nr. 5);
1.6. Elgesio taisyklėmis sporto salėje, persirengimo kambariuose ir mokyklos aikštyne (priedas
Nr. 6).
2. Mokiniai, įgyvendindami savo teises ir naudodamiesi savo pareigomis, privalo laikytis
Lietuvos Respublikos įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir pareigų.
3. Mokinių nuostatai apibrėžia šiuos tikslus:
3. 1. ugdytis gyvenimui būtinas socialines ir asmenines kompetencijas;
3.2. stropiai mokytis, dalyvauti Progimnazijos veikloje;
3.3. būti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti Progimnaziją, gerbti kitų teises);
3.4. ugdyti ir skleisti savo gebėjimus ir talentą;
3.5. ugdyti pagarbų santykį su kitais žmonėmis, mandagų elgesį ir bendrąją kultūrą.
II. MOKINIO TEISĖS
4. Susipažinti su mokinio teisėmis ir pareigomis.
5. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo nustatyta
tvarka.
6. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
7. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
8. Gauti švietimo pagalbą užtikrinančią mokinių saugumą ir lygias galimybes.
9. Būti paskatintam, gauti padėką.
10. Konfidencialiai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi,
gydymusi susijusią informaciją.
11. Dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.
12. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje.
13. Naudotis mokykloje esančiomis mokymo priemonėmis ir ugdymo aplinkomis.

14. Pagal savo poreikius ir pomėgius dalyvauti įvairiuose neformalaus švietimo ir projektinėse
veiklose.
15. Teikti pasiūlymus, prašymus ir skundus mokyklos administracijai.
16. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko teisių
konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
III. MOKINIO PAREIGOS
17. Paradiniu kiemu saugiai ateiti į mokyklą. Sveikintis.
18. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, į jas nevėluoti.
19. Viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures) palikti savo spintelėje, o dviračius,
paspirtukus – specialioje vietoje mokyklos kieme (juos prisegti).
20. Turėti tik mokymuisi būtinas priemones.
21. Būti drausmingu, draugišku, mandagiu, tolerantišku.
22. Sistemingai ir stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis, įsipareigojimus.
23. Planuoti ir įsivertinti asmeninę pažangą, karjeros ugdymą.
24. Nuotolinio mokymosi metu dalyvauti užsiėmimuose ir neužsiiminėti pašaliniais darbais.
25. Pamokų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, išmaniuoju laikrodžiu ir kitais išmaniaisiais
įrenginiais (tai daryti ugdymo(si) tikslais mokytojui leidus).
26. Po pamokos savo darbo vietą palikti tvarkingą.
27. Atlikti visuomenei, mokyklai, klasei naudingą socialinę, pilietinę ir kt. veiklą. Mokyklos
vardą garsinti dalyvaujant įvairiuose renginiuose.
28. Per pertraukas ilsėtis. Muzikos klausytis tik su ausinukais. Reaguoti į budėtojų, mokyklos
darbuotojų pastabas.
29. Mokykloje ir jos teritorijoje nefilmuoti, nefotografuoti ir neįrašinėti mobiliuoju įrenginiu
(mokytojas turi teisę paimti priemonę ir ją grąžinti tėvams po pamokų).
30.
Savo elgesiu nesukurti sau ir kitiems nemalonių, pavojingų situacijų (nebėgioti,
nešūkauti, nesistumdyti, nepriekabiauti, nesityčioju, nesikeikti, nevartoti alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų, tualete užtrukti tik tiek, kiek būtina (I aukšto
tualetai skirti 1 - 4 klasių mokiniams, III ir IV– 5–8 klasių mokiniams), į mokyklą nesikviesti pašalinių
asmenų, nenaudoti pirotechnikos priemonių), problemas spręsti taikiai ir ramiai.
31. Renginių, išvykų, ekskursijų metu laikytis saugaus, kultūringo elgesio reikalavimų.
32. Pagarbiai elgtis su maistu. Valgykloje stoti į eilę. Tyliai pietauti paskirtą pertrauką, indus
nusinešti prie „langelio“.
33. Tausoti ir saugoti savo, kitų mokinių ir mokyklos turtą, taupyti gamtos išteklius (vandenį,
elektrą).
34. Rastus daiktus palikti pas budėtoją arba raštinėje.
35. Pamokų ir pertraukų metu neišeiti už mokyklos teritorijos ribų. Laisvos pamokos metu kito
užsiėmimo laukti prie budėtojos I aukšte.
36. Pasibaigus pamokoms, išeiti iš mokyklos.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Nuostatai galioja nuo patvirtinimo dienos visiems mokyklos mokiniams.
38. Per pirmąją mokslo metų klasės valandėlę mokiniai turi pasirašytinai susipažinti su Mokinių
nuostatais.
39. Mokinių interesus atstovauja Mokinių taryba, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
40. Šių Nuostatų privalo laikytis kiekvienas Progimnazijos mokinys.

41. Progimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Nuostatų pakeitimų, kurie
aptariami Mokinių ir Progimnazijos tarybose.
42. Sudarydamas Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) turi susipažinti su
šiais Nuostatais.
43. Nuostatų reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, socialiniai pedagogai, mokytojai,
Mokinių savivalda, kiti bendruomenės nariai.
44. Nuostatai gali būti keičiami, papildomi mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus su
savivaldos institucijomis.
45. Nuostatai skelbiami viešai progimnazijos interneto tinklalapyje.
___________________

