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JURBARKO R. ŠIMKAIČIŲ JONO ŽEMAIČIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. Mokiniai vykdo mokyklos vadovybės, pedagogų reikalavimus, mokyklos nuostatus,
nutarimus, mokinių elgesio taisykles, vidaus darbo tvarkos taisykles, rašto kultūros reikalavimus.
2. Mokinių pareigos:
2.1. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, ateiti į mokyklą švariai ir tvarkingai
apsirengus;
2.2. atsinešti reikalingas mokymo priemones;
2.3. pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomenės nariais, savo
bendramoksliais, neskriausti maţesniųjų, stropiai ir sąţiningai mokytis;
2.4. įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasveikinimą;
2.5. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti
į mokytojo pastabas;
2.6. lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų
prieţasčių reikia iš pamokų išeiti, gauti klasės auklėtojo sutikimą. Praleidus paeiliui iki 3 dienų
pamokas atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą arba gydytojo paţymėjimą. Praleidus
keturių ir daugiau dienų pamokas tik gydytojo paţymėjimą.
2.7. pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje, ţaisti mokyklos kieme, nesistumdyti,
nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas;
2.8. mokykloje ir jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti svaiginančių gėrimų ir narkotikų,
nenaudoti pirotechnikos priemonių, negadinti mokyklos inventoriaus, techninių mokymo
priemonių, vadovėlių, paimtų iš bibliotekos knygų, nesėdėti ir nedėti kuprinių ant palangių;
2.9. rūbinėje drabuţius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių
vertingų daiktų. Dingus drabuţiams nedelsiant kreiptis į budinčią rūbininkę ar į klasės auklėtoją;
2.10. bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje nesistumdyti, kultūringai
valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
2.11. talkinti mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos, kaip vietos kultūros
renginius;
2.12. diskotekose, kituose uţklasiniuose renginiuose laikytis mokytojų nustatytos
tvarkos, vykdyti mokytojų ir budinčių reikalavimus;
2.13. pamokų metu telefonai turi būti išjungti. Uţ telefono saugumą mokykla neatsako;
2.14. sugadintą mokyklos turtą atstatyti (suremontuoti, nupirkti ar kt.);
2.15. mokiniai privalo įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų.
3. Mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą nustato mokyklos direktorius kartu su
mokyklos taryba.
4. Uţ gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje
mokiniai skatinami:
4.1. padėka, kurią klasės auklėtojas įrašo į paţymių knygelę;
4.2. paskelbiant padėką direktoriaus įsakymu;
4.3. įteikiant pagyrimo ar padėkos raštus;
4.4. įteikiant knygas ir kitokius suvenyrus.
5. Uţ mokinio taisyklių nevykdymą mokiniai baudţiami:
5.1. pastaba (uţ įvairius nusiţengimus, uţ mokinio taisyklių nesilaikymą, uţ muštynes);
5.2. papeikimu (uţ sistemingą melavimą, uţ pamokų praleidinėjimą be prieţasties,
sistemingą rūkymą mokykloje);
5.3. grieţtu papeikimu (uţ vagystę, uţ grubų mokinio taisyklių paţeidimą, sistemingą
pamokų praleidinėjimą be prieţasties, uţ mokyklos darbuotojų ir bendraamţių orumo įţeidimą,

uţ alkoholio vartojimą, uţ narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimą, uţ dokumentų
klastojimą);
5.4. pašalinimu iš mokyklos.
6. Vyresni kaip 16 metų mokiniai šalinami iš mokyklos laikantis mokyklos nuostatų bei
Švietimo ir mokslo ministerijos instrukcijų.
7. Mokiniai šalinami iš mokyklos:
7.1. uţ išgertuvių organizavimą ir dalyvavimą jose;
7.2. uţ mokinių reketavimo organizavimą;
7.3. uţ narkotinių ir psichotropinių medţiagų vartojimą bei platinimą.
8. Uţ pamokų praleidinėjimą be prieţasties, grubų elgesį su suaugusiais ir bendraamţiais,
uţ rūkymą, uţ muštynes mokiniai svarstomi mokytojų tarybos posėdţiuose. Apie svarstymą ir
mokytojų tarybos posėdţio nutarimus informuojami tėvai.
9. Neleistina mokinius skatinti piniginėmis premijomis, bausti juos fizinėmis bausmėmis,
statyti į kampą, išvaryti uţ durų ir kt.
10. Mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus (mokytojų tarybos teikimu) sprendţia
Mokyklos taryba.
11. Mokinių teisės:
11.1. kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę reikšti savo mintis ir nuomonę, net jei tos mintys
ar nuomonė nesutampa su kitų mokinių ar mokytojų mintimis ar nuomone. Negalima persekioti
uţ pareikštas mintis ar nuomonę. Išsakant mintis ar nuomonę, negalima paţeisti kitų asmenų
teisių ir orumo;
11.2. niekas negali patirti psichologinio, moralinio ar fizinio smurto nei iš mokytojų, nei
iš mokinių;
11.3. negalima naudoti fizinio smurto. Visi kilę ginčai turi būti sprendţiami
demokratiškai, laikantis ţmogaus teisių;
11.4. kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje;
11.5. kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę laisvai pasirinkti sėdėjimo vietą bei bendrasuolį;
11.6. kiekvienas mokinys(-ė) turi teisę nerašyti daugiau kaip dviejų kontrolinių darbų per
vieną dieną. Apie kontrolinį darbą turi būti pranešta prieš tris dienas. Kontroliniu darbu
nelaikoma apklausa raštu iš vienos praeitos pamokos;
11.7. esant reikalui, mokiniai gali skųstis ţodţiu ir raštu (gindami savo teises) mokyklos
direktoriui, Mokyklos tarybai
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