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KLAIPĖDOS GEDMINŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO IR TVARKOS 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio 

normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises (LR 

vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis).  

2. Klaipėdos Gedminų progimnazijos mokinių elgesio ir tvarkos taisyklės (toliau- Taisyklės) 

reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų, pertraukų, renginių, išvykų metu, bendrąsias 

taisykles dėl neleistinų medžiagų, gėrimų vartojimo bei kitų pažeidimų, mokinių drausminimo ir 

skatinimo priemones. 

3. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, progimnazijos vidaus ir darbo tvarkos taisyklėmis.  

4. Mokinių interesams atstovauja progimnazijos Mokinių taryba, mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai). 

5. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas progimnazijos mokinys. 

6. Sudarydamas Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta su 

šiomis Taisyklėmis. 

7. Taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai, 

mokinių savivalda, kiti bendruomenės nariai. 

  

Taisyklėse vartojamos sąvokos: 

Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos 

apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat  kiti progimnazijoje draudžiami turėti daiktai 

(reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurie atitinka nurodytas savybes: ne su ugdymo procesu susiję 

aštrūs, smeigiantys, duriantys, pjaunantys daiktai, degūs, šaunamieji, sprogstamieji daiktai, psichiką 

veikiančios medžiagos, sveikos mitybos principų neatitinkantys gėrimai, maisto produktai, pamokų 

metu be mokytojo leidimo naudojami telefonai, ausinukai, garso stiprinimo priemonės, kitos IT, 

mobiliojo ryšio priemonės. 

Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pasikartojantis, 

tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų garbę ir orumą 

bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys.  

Poveikio priemonė – progimnazijos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar 

sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba 

grįstą ugdymosi aplinką. 

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję progimnazijos darbuotojo veiksmai 

mokinio atžvilgiu, kurių  gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo 

paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba 

užkirsti jam kelią. 

Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant mokinio 

ugdymąsi kitoje progimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.  
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II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

8. Mokinys turi teisę: 

8.1. mokytis pagal savo gebėjimus, poreikius ir nustatyta tvarka įgyti valstybinius standartus 

atitinkantį pradinį ir pagrindinį (pirmojo koncentro) išsilavinimą; pasirinkti formaliojo švietimo 

programas, papildančias jo saviraiškos poreikius; 

8.2. į nešališką savo mokymosi pasiekimų įvertinimą; gauti informaciją apie savo pasiekimų 

vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

8.3. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, kai svarstomi su juo susiję klausimai;  

8.4. į psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą, ugdymą karjerai, sveikatos 

priežiūrą progimnazijoje,  

8.5. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;  

8.6. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;  

8.7. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

8.8. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą; 

8.9. dalyvauti progimnazijos savivaldoje progimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka; 

8.10. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas; 

8.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises, apie jų pažeidimus pranešti žodžiu ar raštu 

klasės vadovui, socialiniam pedagogui, progimnazijos vadovams; 

8.12. gauti nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka; 

8.13. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

8.14. gauti informaciją (apie pasikeitusį pamokų laiką, vyksiančius renginius, kitą aktualią 

informaciją) iš klasės vadovo (nesant klasės vadovui, kuruojančio direktoriaus pavaduotojo 

ugdymui), kitų darbuotojų, progimnazijos informaciniuose stenduose, internetinėje svetainėje. 

 

9. Mokinio pareigos: 

9.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, progimnazijos vidaus tvarką 

nustatančių dokumentų reikalavimų; 

9.2. vykdyti progimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, pavedimus, 

tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos progimnazijoje palaikymu; 

9.3. gerbti savo klasės draugus, netrukdyti jiems įsisavinti žinias, išklausyti kitus, pagarbiai 

reikšti savo nuomonę; 

9.4. laikytis lietuvių kalbos etiketo normų (pasisveikinti, kreiptis, bendrauti ir kt.); 

9.5. užrašus tvarkyti nurodyta tvarka: 

 1 – 3 klasių mokiniams sąsiuvinius užrašo mokytojas. 

 4 – 8 klasių mokiniai sąsiuvinius užsirašo patys. 

 Sąsiuviniai ir vadovėliai privalo būti aplenkti. 

 3 – 8 klasių mokiniai kiekvieną pamoką sąsiuvinyje užrašo pamokos temą, paraštėje – datą 

(2015-09-04). 

 Paraštė skirta tik datai, namų darbų pasižymėjimui, mokytojo pastaboms. 

 Namų darbus mokinys privalo pasižymėti paraštėje. 

9.6. nuolat lankyti progimnaziją, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties. Praleidus 

– tėvai (globėjai, rūpintojai) praneša klasės vadovui apie nelankymo priežastis; jei dėl ligos praleistos 

daugiau kaip trys dienos yra būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą;  

9.7. nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties;  

9.8. atleistas nuo kūno kultūros, šokio pamokų dėl ligos turi dalyvauti pamokoje ją 

stebėdamas. Jeigu minėtosios pamokos yra pirma ar paskutinė, tai mokinys gali jose nedalyvauti 

pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką prašymą; 

9.9. mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą, išskyrus penktadienį: mokyklinis švarkas ar 

megztinis, juodos kelnės ar sijonas, mokyklinis sarafanas. Draudžiama dėvėti bliuzonus su gobtuvais, 

atviras palaidines, mini sijonus, šortus, bridžius, sportines kelnes, ne juodus džinsus. Specialiuose 
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užsiėmimuose (kūno kultūros, šokio, technologijų pamokose) privalu dėvėti šiems užsiėmimams 

skirtą aprangą. Draudžiamas mokinio amžiaus neatitinkantis, ryškus makiažas ir nagų lakas. Ilgi 

plaukai privalo būti surišti. Aksesuarai minimalistiniai ir nekeliantys pavojaus mokinio fiziniam 

saugumui; 

9.10. rengtis švariai, tvarkingai, nevartoti įvairias subkultūras žyminčių aprangos detalių; 

9.11. išvykti į sporto varžybas, koncertines keliones, ekskursijas galima tik pateikus 

dokumentus (prašymą ir neformalaus vaikų švietimo įstaigos pažymą); 

9.12. laikytis saugaus elgesio reikalavimų pamokų, pertraukų, išvykų, kitų renginių metu; 

9.13. pertraukų metu, esant laisvai pamokai būti progimnazijoje, jos teritorijoje ir netrukdyti 

vykstančių pamokų, kitų veiklų;  

9.14. per pamokas ir renginius elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/ renginio rimties, 

reaguoti į mokytojo pastabas. Pertraukų metu ilsėtis nepažeidžiant vieniems kitų interesų. 

9.15. saugoti, tausoti savo, kitų mokinių, progimnazijos turtą. Už sąmoningą kito asmens, 

progimnazijos turto gadinimą atsako mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) – atlygina padarytą žalą 

teisės aktų nustatyta tvarka; 

9.16. nepalikti kišenėse pinigų ar kitų vertingų daiktų. Dingus rūbams, nedelsiant informuoti 

klasės vadovą ar soc. pedagogą (už paliktus daiktus kišenėse, mobiliuosius telefonus atsako pats 

mokinys);  

9.17. laikytis vadovėlių išdavimo tvarkos: laiku (iki mokslo metų pabaigos) grąžinti 

vadovėlius; pametus ar sugadinus vadovėlį ar knygą, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi nupirkti 

tokią pačią arba kitą tos pačios vertės knygą; 

9.18. išvykstant iš progimnazijos arba mokslo metų pabaigoje atsiskaityti už vadovėlius ar 

knygas su biblioteka, kiekvienu mokančiu mokytoju, rūbininku. Galutinį atsiskaitymą parašu 

patvirtina klasės vadovas arba kuruojantis pavaduotojas;  

9.19. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų; 

9.20. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

9.21. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, progimnazijoje ir jos teritorijoje. Saugoti progimnazijos 

žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, neniokoti ten augančių augalų; 

9.22. atsakingai vykdyti paskirtas pareigas, budėti progimnazijos patalpose; pastebėjus 

elgesio taisyklių pažeidimus privalo informuoti budinčius mokytojus;  

9.23. gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus; 

9.24. valgykloje laikytis tvarkos, gerbti darbuotojus ir kitus mokinius, pavalgius užleisti vietą 

kitiems mokiniams, nusinešti  nešvarius indus; 

9.25. drausmingai elgtis, gerbti vieniems kitus, neprasivardžiuoti ir nesityčioti iš kitų; 

pastebėjus tokį elgesį nedelsiant informuoti progimnazijos budintį mokytoją ar socialinį pedagogą ar 

kitą suaugusį asmenį; 

9.26. virtualioje erdvėje neskleisti informacijos, įžeidžiančios kitų asmenų orumą ir 

privatumą, nefotografuoti, nefilmuoti ir neįrašinėti kitų progimnazijos bendruomenės narių pokalbių, 

veiksmų be jų sutikimo; 

9.27. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais ar kitomis IT priemonėmis pamokų metu (išskyrus 

atvejus, kai šios priemonės reikalingos ugdomajai veiklai); 

9.28. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir vadovėlius, laikytis reikiamos 

pamokos darbo tvarkos, atlikti pavestas užduotis, namų darbus pasižymėti sąsiuvinyje; 

9.29. bent kartą per savaitę prisijungti prie elektroninio dienyno ir susipažinti su ugdymosi 

pokyčiais ir kita esančia informacija. Informacijos nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės; 

9.30. už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes, rūkymą neleistinose 

vietose, šiukšlinimą,) mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka; 

9.31. nebuvimas pamokoje neatleidžia nuo žinių patikrinimo. Praleistų pamokų temas 

mokinys mokosi savarankiškai, grįžęs į progimnaziją gali papildomai konsultuotis su mokytoju. 

Mokinys, dėl objektyvių priežasčių nelankęs progimnazijos savaitę ir ilgiau, gali nerašyti kontrolinio 
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darbo pirmąją savaitę po grįžimo į ugdymosi procesą. Kontrolinį darbą privalo atsiskaityti per 2 

savaites. Neatsiskaičius kontrolinio darbo, įrašomas neigiamas pažymys į elektroninį dienyną.  

 

10. Mokiniui draudžiama: 

10.1. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti; 

10.2. fizinė (muštynės, stumdymasis, spardymasis ir pan.) ir psichologinė (pravardžiavimasis, 

šaipymasis, tyčiojimasis, grasinimas, ignoravimas ir pan.) prievarta; elektroninės patyčios, 

reketavimas; 

10.3. pamokų ir pertraukų metu išeiti iš progimnazijos teritorijos; 

10.4. pamokose (išskyrus kūno kultūros, šokio ) dėvėti sportinę aprangą; 

10.5. patalpose būti su kepure, gobtuvu; 

10.6. įsinešti ginklus, peilius, dujų balionėlius, toksines medžiagas, narkotikus ar kitas 

kenksmingas ir sveikatai pavojingas medžiagas; 

10.7. naudoti kvaišalus, rūkyti (ir elektronines cigaretes ar kitus jų pakaitalus), žaisti 

azartinius žaidimus; taip pat draudžiama ateiti į progimnaziją ir jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 

10.8. valgyti traškučius, kitus nesveikus maisto produktus, gerti gazuotus, energetinius, 

gėrimus; 

10.9.  naudotis mobiliu telefonu ir kitomis IT priemonėmis. Mokinys telefoną laiko kuprinėje, 

telefono garsas privalo būti išjungtas. Išskyrus: 

10.9.1. prieš pamokas ir per vieną pertrauką – po 4 pamokų; 

10.9.2. jei mokinys dėl svarbių priežasčių turi paskambinti tėvams anksčiau, apie tai 

pertraukos metu praneša budinčiam mokytojui, pamokos metu – dėstančiam mokytojui. Tėvams 

(globėjams, rūpintojams) iškilus būtinybei paskambinti vaikui, skambinti tel. (8 46) 34 61 09 arba 

8 652 45 063; 

10.9.3. pamokos metu mokinys telefonu gali naudotis tik atlikdamas mokytojo paskirtas 

užduotis.“ 

2022, Nr. V1-53 pakeitimas 

 

10.10. įsinešti garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie neatitinka 

mokinio amžiaus cenzo, tiesiogiai skatina ar propaguoja nusikalstamą elgesį, smurtą, patyčias; 

10.11. sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti); 

10.12. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto;  

10.13. naudoti fizinės (muštis, stumdytis, spardytis ir pan.) ir psichologinės (pravardžiuoti, 

šaipytis, tyčiotis, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartos; elektroninių patyčių (siuntinėti įžeidžiančias 

žinutes, šaipytis ar kitaip tyčiotis youtube, facebook ir kt. socialiniuose tinkluose); nereketuoti; 

10.14. paveiksluoti, filmuoti progimnazijos bendruomenės narius be jų sutikimo (siuntinėti 

įžeidžiančias žinutes, šaipytis ar kitaip tyčiotis youtube, facebook ir kt. socialiniuose tinkluose);  

10.15. vėluoti į pamokas. Sistemingai vėluojančiam mokiniui taikomos drausminės 

nuobaudos; 

10.16. kviestis pašalinius asmenis į progimnazijos patalpas; 

10.17. demonstruoti intymumą progimnazijos patalpose. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

11. Mokiniai skatinami: 

11.1. už nepriekaištingą mokinio elgesio taisyklių laikymąsi, puikų mokymąsi, savo pareigų 

vykdymą, dalyvavimą visuomeninėje veikloje mokiniai gali būti skatinami: 

11.1.1. klasės vadovo, mokytojo, direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui pagyrimas 

žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną; 

11.1.2. padėkos raštu; 

11.1.3. kvietimu į renginį „Metų Gedminietis“; 
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11.1.4. „100 dešimtukų klubo“ naryste; 

11.1.5. esant galimybei, išvykų organizavimu, asmeninėmis dovanėlėmis; 

11.1.6. padėkos raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

11.1.7. kitomis formomis. 

 

IV.  PREVENCINĖS IR DRAUSMINĖS AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

12. Mokiniui, nevykdančiam nurodytų pareigų, nesilaikančiam Taisyklių, progimnazijos  

nuostatų, vidaus ir  darbo tvarkos taisyklių, Lietuvos Respublikos įstatymų, taikomos šios 

prevencinės ir drausminės auklėjamojo poveikio priemonės:  

 Mokytojo, klasės vadovo pokalbis su mokiniu, pastaba, įspėjimas žodžiu. 

 Tėvų informavimas (žodžiu, raštu, žinute elektroniniame dienyne, pašte) apie mokinio 

elgesio sunkumus bei galimų sprendimų paieška. Reikalui esant tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas 

į progimnaziją. 

 Socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu apie jo elgesį, situacijos analizė, paaiškinimas 

raštu (paaiškinimus saugo socialinis pedagogas). 

 Administracijos, Vaiko gerovės komisijos informavimas apie mokinio elgesio sunkumus 

bei galimų sprendimų paieška. 

 Mokinio elgesiui nesikeičiant, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas 

į Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame aptariamos taikytos prevencinės priemonės, jų 

veiksmingumas, svarstomi kiti galimi problemos sprendimo būdai; 

12.1. įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusiojo (esant tam tikroms 

aplinkybėms); 

12.2. jei taikytos priemonės nėra efektyvios, mokinio elgesys svarstomas Progimnazijos 

tarybos posėdyje, dalyvaujant mokiniui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams); 

12.3. informacijos apie mokinį teikimas Vaikų teisių apsaugos tarnybai ar/ir miesto policijos 

komisariatui; 

12.4. kraštutiniu atveju, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės, rengiami dokumentai 

pagal Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą; 

12.5. informacija apie progimnazijos teritorijoje rūkančius, alkoholį, narkotines ir kitas 

psichotropines medžiagas vartojančius, turinčius ar naudojančius neleistinus daiktus mokinius 

perduodama policijai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, apie tai informuojami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai); 

12.6. mokinys, praleidęs be pateisinamos priežasties 3 ar daugiau pamokų per pusmetį ar 

trimestrą, nuolat vėluojantis į pamokas, nesilaikantys šių Taisyklių, kviečiamas į Vaiko gerovės 

komisijos posėdį; 

12.7. progimnazijoje koreguojant mokinio elgesį gali būti teikiamos švietimo pagalbos 

specialistų konsultacijos;  

12.8. mokinių padarytos asmeniui, progimnazijai žalos atlyginimas yra vykdomas įstatymų 

numatyta tvarka. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu datos ir taikomos visiems 

progimnazijos mokiniams. 

14. Patvirtintos Taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto tinklalapyje ir informaciniame 

stende. 

15. Mokinius su Taisyklių reikalavimais supažindina klasės vadovas pasirašytinai. 

Supažindinimas fiksuojamas klasės segtuve „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. 

16. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad 

mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 
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17. Taisyklės yra vietinio pobūdžio dokumentas ir taikomos tik progimnazijoje 

besimokantiems mokiniams. 

18. Pasikeitus LR švietimo įstatymui, kitiems teisiniams dokumentams, progimnazijoje 

priėmus sprendimus dėl darbo efektyvinimo, Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos. 

 

 

 


