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KAUNO ŽALIAKALNIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1. Mokiniai turi teisę: 

1.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Švietimo įstatyme, Lietuvos 

Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje 

numatytomis teisėmis ir laisvėmis; 

1.2. mokytis, siekiant visapusiško asmenybės ugdymo, atskleidžiant talentus, protinius ir 

fizinius gebėjimus ir juos nuolat tobulinti; 

1.3. gerbti tėvus, mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas 

kalbas ir kultūras, gamtą; 

1.4. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems; 

1.5. į galimybę nustatyta tvarka gauti mokymą namuose; 

1.6. atstovauti progimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose; 

1.7. dalyvauti progimnazijos savivaldoje; 

1.8. gauti pedagoginę, socialinę, specialiąją pedagoginę, psichologinę, pirmąją medicininę 

pagalbą; 

1.9. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

1.10. į nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka. 

 

2. Mokiniai privalo: 

2.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis progimnazijos taisyklių, tausoti 

progimnazijos turtą;  

2.2. vykdyti progimnazijos tarybos nutarimus, administracijos, teisėtus pedagogų, 

aptarnaujančio personalo reikalavimus; 

2.3. gerbti savo progimnaziją, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu; 

2.4. lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties;  

2.5. laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi 

būtinas priemones; 

2.6. dalyvauti progimnazijos organizuojamose apklausose; 

2.7. pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo tvarkos; 



2.8. laikytis asmens higienos reikalavimų;  

2.9. saugoti savo ir kitų sveikatą;  

2.10. į progimnaziją ateiti švaria, tvarkinga mokykline uniforma. Lauko drabužius pamokų 

metu laikyti spintelėje; 

2.11. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, progimnazijoje ir jos teritorijoje. Dalyvauti talkose, 

tvarkant progimnaziją, jos aplinką bei progimnazijai priskirtas teritorijas; 

2.12. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir progimnazijos turtą. Padarytą žalą įstatymų 

nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Žalos atlyginimas 

progimnazijoje nustatomas vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.263 str.; 

2.13. išvykdamas iš progimnazijos mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka;  

2.14. informuoti progimnazijos darbuotojus apie progimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias ir kitas nusikalstamas veikas; 

2.15. progimnazijoje ir už jos ribų laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų; 

2.16. budėti klasėje nurodytu laiku, tvarkingai atlikti budinčiojo pareigas; 

2.17. atleistas nuo fizinio lavinimo pamokų mokinys privalo stebėti pamoką nebent yra kitaip 

susitarta su fizinio lavinimo mokytoju;  

2.18. kartu su tėvais dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas 

atvykti; 

2.19. atlikti socialinę-pilietinę veiklą progimnazijoje (10 val. per mokslo metus 5-8 kl.).  

 

3. Mokiniams draudžiama: 

3.1. per pamokas ir pertraukas naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis 

priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu. Papildomomis priemonėmis galima naudotis tik 

mokytojui leidus. Telefonas laikomas spintelėje arba pamokos pradžioje mokinys privalo telefoną padėti 

į tam skirtą dėžutę. Pažeidus šį reikalavimą iš mokinio telefonas gali būti paimtas mokytojo ar kito 

progimnazijos darbuotojo ir grąžintas pasibaigus pamokoms. Pakartotino pažeidimo atveju telefonas 

grąžinamas tėvams;  

3.2. progimnazijoje ir jos teritorijoje turėti, vartoti ar ateiti apsvaigus nuo alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų, rūkyti cigaretes (taip pat ir elektronines), žaisti azartinius 

žaidimus (kortomis ir kt.); 

3.3. įsinešti į progimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas ar kitus 

kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus; 

3.4. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų progimnazijos 

bendruomenės narių; 



3.5. atsinešti ir naudotis progimnazijoje ar jos teritorijoje garso stiprinimo aparatūra, platinti 

vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų 

elgesį, smurtą, pornografiją; 

3.6. be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) 

veiklą ir pokalbius, platinti informaciją apie asmenį per masines informavimo priemones, socialinius 

tinklalapius internete; 

3.7. per pamokas vaikščioti po progimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti pamokas; 

3.8. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, 

užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.; 

3.8. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus; 

3.9. prekiauti progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri 

yra numatyta progimnazijos organizuojamų renginių metu; 

3.10. niokoti progimnazijos turtą (laužyti suolus, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti 

gėles, braižyti, spardyti sienas ir kt.); 

3.11. progimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais; 

3.12. vaikščioti į tualetą per pamokas, nebent mokytojui leidus; 

3.13. eiti į koridorius prie persirengimo kambarių, į persirengimo kambarius (prie sporto 

salių) mokiniams, kuriems nenumatyta pamoka pagal tvarkaraštį; 

3.14. būriuotis tualetuose. 

____________________________________________________________ 

 




