PATVIRTINTA
Mažeikių Kalnėnų progimnazijos
direktoriaus 2021 m. kovo 23 d.
įsakymu Nr. V1-85

MAŽEIKIŲ KALNĖNŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS DIRBANT KONTAKTINIU/NUOTOLINIU BŪDU
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Progimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir
patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.
2. Mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir
vidaus tvarką bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir
nuobaudas.
3. Mokinių taisyklės grindžiamos LR švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais.
II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
4. Mokinio teisės:
4.1. mokytis pagal savo gebėjimus bei poreikius;
4.2. dalyvauti svarstant ugdymo organizavimo klausimus, pasirinkti ugdymo programas,
papildančias jo saviraiškos poreikius (pasirenkamieji dalykai, moduliai, būreliai);
4.3. gauti geros kokybės švietimo paslaugas;
4.4. gauti specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę pagalbą, prisidėti prie
demokratiškais principais kuriamų mokyklos mokytojų ir mokinių santykių;
4.5. prisidėti prie demokratiškais principais kuriamų progimnazijos bendruomenės santykių;
4.6. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
4.7. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi
formas;
4.8. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai personaliai svarstomi ugdymosi klausimai;
4.9. naudotis minties, sąžinės, religijos, žodžio laisve, galimybe laisvai formuoti savo
pasaulėžiūrą;
4.10. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje
aplinkoje;
4.11. rinktis laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą;
4.12. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę,
kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, dalyvauti visuomenės gyvenime, kurio veikla
neprieštarauja LR įstatymams, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose;
4.13. dalyvauti mokyklos savivaldoje, turėti galimybę būti išrinktam į mokyklos ir šalies
mokinių savivaldos institucijas;
4.14. gauti nemokamą maitinimą ir kitą socialinę pagalbą pagal valstybės nustatytą tvarką.
5. Mokinio pareigos:
5.1. mokytis pagal savo sugebėjimus ir poreikius;
5.2. nevėluoti į pamokas ir renginius;
5.3. be pateisinamos priežasties nepraleidinėti pamokų. Pateisinamuosius dokumentus už
praleistas pamokas klasės vadovui pateikti pirmą dieną po praleistų pamokų atėjus į
mokyklą. Nuotolinio mokymo(si) metu vykstant sinchroninei pamokai, mokiniui

nevykdant pamokos reikalavimų (dalyvauti įsijungus vaizdo kamerą ir mikrofoną, 3-5
kartus neatsakius į mokytojo užduodamus klausimus, neatlikus pamokoje skirtų
užduočių) elektroniniame Mano dienyne rašoma „n“ raidė.
5.4. nedalyvaujant pamokose dėl ligos ar kitų priežasčių, sužinoti ir atlikti namų darbus;
5.5. perrašyti praleistus kontrolinius, rašomuosius, savarankiškus darbus ar išlaikyti to
dalyko įskaitą;
5.6. turėti visas reikalingas mokymo(si) priemones. Kontaktinio mokymo metu į mokyklą
nesinešti daiktų, nereikalingų mokomiesiems užsiėmimams. Pastebėjęs tokius daiktus,
mokytojas gali juos paimti ir perduoti socialiniam pedagogui, administracijai arba
grąžinti tėvams. Nuotolinio mokymo(si) metu sinchroninėje pamokoje dalyvauti
įsijungus vaizdo kamerą ir mikrofoną.
5.7. Per kontaktines pamokas nesinaudoti IKT: mobiliaisiais telefonais, ausinukais, garso
kolonėlėmis, planšetiniais kompiuteriais, vaizdo, garso įrašymo įranga ir kt., jeigu to
nereikalauja mokytojas. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę IKT
konfiskuoti ir grąžinti tik mokinio tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems
naudojimosi IKT taisyklę, mokykla turi teisę uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją
mobiliojo ryšio priemones. Už pertraukų metu naudojamų IKT saugumą mokykla
neatsako.
5.8. apsilenkti visus savo sąsiuvinius ir vadovėlius. Mokslo metų pabaigoje tvarkingus
vadovėlius grąžinti bibliotekai; saugoti mokyklos turtą. Sugadinus ar praradus –
atlyginti nuostolius (praradus vadovėlį,
nupirkti tokį pat naują arba tuo metu
mokyklai reikalingą vadovėlį);
5.9. sąsiuviniuose rašyti mėlynai rašančiu rašikliu;
5.10. pagarbiai bendrauti su visais bendruomenės nariais, vykdyti mokytojų ir budinčiųjų
nurodymus, vadovautis patyčių prevencijos projekto OPKUS taisyklėmis
kontaktinio/nuotolinio mokymo(si) metu;
5.11. mokykloje ir jos teritorijoje nešiukšlinti;
5.12. aktų bei sporto salėse, valgykloje, bibliotekoje, skaitykloje ir kabinetuose laikytis tose
patalpose nurodytų saugaus elgesio reikalavimų;
5.13. mokykloje dėvėti švarius, tvarkingus rūbus: mokyklinę uniformą. Sportinę aprangą
dėvėti tik fizinio ugdymo pamokų metu. Mokinio apranga ir išvaizda neturi rodyti
priklausymo neformaliosioms jaunimo organizacijoms;
5.14. į mokyklą visada ateiti su tvarkinga šukuosena, mokinio amžių atitinkančiu makiažu ar
aksesuarais;
5.15. fizinio ugdymo, šokio, technologijų pamokose dėvėti mokytojų nurodytą aprangą;
5.16. viršutinius rūbus kabinti individualioje spintelėje arba rūbinėje nurodytoje vietoje.
Kišenėse nepalikti vertingų daiktų - už jų saugumą mokykla neatsako;
5.17. mokykloje ir jos teritorijoje saugoti savo asmeninius daiktus ir ugdymo procesui
reikalingas priemones. Už jų saugumą mokykla neatsako;
5.18. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises: naudodamiesi
kompiuteriais ar kitais tinklo įrenginiais mokykloje ir jos teritorijoje, mokydamiesi
nuotoliniu būdu pamokų metu, mokiniai negali dalyvauti nuotoliniuose azartiniuose
lošimuose, naršyti mokiniams draudžiamose internetinėse svetainėse, fotografuoti,
filmuoti, daryti garso įrašus. Vaizdo, garso įrašai bei nuotraukos negali būti dedamos ir
demonstruojamos internetinėje erdvėje be administracijos ar mokytojų sutikimo. Iš
mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokiniui mokantis kontaktiniu būdu, mokykla turi
teisę konfiskuoti IKT priemonę ir grąžinti ją tik mokinio tėvams;
5.19. po skambučio kabinete sėsti į savo vietą, per pamoką išeiti iš klasės tik leidus
mokytojui;
5.20. prižiūrėti savo darbo vietą kabinete. Radus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti
kabineto vadovui. Nepranešus – už sugadintą inventorių atsakyti pačiam (sutvarkyti
arba atlyginti materialinę žalą);

5.21. dėl labai svarbių priežasčių neatlikus namų darbų, t.y. nepasiruošus pamokai, prieš
pamoką pranešti mokytojui, paaiškinant nepasiruošimo priežastis;
5.22. negalintys dalyvauti fizinio ugdymo pamokoje mokiniai privalo stebėti ją sporto salėje
arba raštišku tėvų sutikimu išleidžiami į namus;
5.23. per laisvas pamokas leisti laiką mokyklos skaitykloje, bibliotekoje ar mokiniams
skirtose viešose erdvėse. Nedrumsti pamokų rimties koridoriuose. Už mokinių, išėjusių
iš mokyklos teritorijos laisvų pamokų ir pertraukų metu, saugumą mokykla neatsako.
6. Mokiniui draudžiama:
6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ir kitų bendruomenės narių
kontaktinio/nuotolinio mokymo(si) metu;
6.1.1. patyčios ir smurtas – tai: kumščiavimas, spardymas ar kitos prievartos
panaudojimas; grasinimas ir gąsdinimas; stumdymas ar spjaudymas; nuosavybės niokojimas,
slepiant, gądinant ar ją laužant; įžeidinėjimas, erzinimas, gandų apie žmogų ar jo šeimą
skleidimas; žeminimas, žmogaus gebėjimų ar pasiekimų menkinimas; pikti, žeminantys
rašteliai, užrašai ar piešiniai apie žmogų; žeminantys komentarai apie kito žmogaus
kultūrą, socialinę padėtį ar religiją; diskriminacija, atskyrimas nuo grupės dėl lyties,
rasės, tautybės, socialinės padėties; dviprasmiškos replikos ar kitokio pobūdžio
seksualinis priekabiavimas; tyčiojimasis iš kito žmogaus išvaizdos; pravardžiavimas ar
pamėgdžiojimas.
6.2. progimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias
medžiagas (tabaką, elektronines cigaretes, energetinius gėrimus, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar
būti apsvaigus nuo jų;
6.3. progimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų,
pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, vykdyti prekybą, mainus,
įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
6.5. be administracijos leidimo vestis į progimnaziją pašalinius asmenis;
6.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo. Iš
mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę IKT konfiskuoti ir grąžinti tik mokinio
tėvams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi IKT taisyklę, mokykla turi teisę
uždrausti įsinešti į mokyklą ir jos teritoriją mobiliojo ryšio priemones. Už pertraukų metu
naudojamų IKT saugumą mokykla neatsako.
III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
7.Mokinių skatinimas:
7.1. žodžiu:
7.1.1. pagyrimas.
7.2 raštu:
7.2.1. padėkos raštas;
7.2.2. įrašas elektroniniame dienyne;
7.2.3. įrašas progimnazijos internetinėje svetainėje;
7.3. kiti apdovanojimai:
7.3.1. apdovanojimas suvenyru, atminimo dovanėlėmis;
7.3.2. dalyvavimas išvykoje, ekskursijoje;
7.4. Mokiniai skatinami už:
7.4.1. puikius akademinius pasiekimus;
7.4.2. aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje;
7.4.3. išskirtinius nuopelnus.
8. Mokiniui, pažeidusiam elgesio taisykles ir Olweus patyčių prevencinės programos
taisykles, taikomos drausminės poveikio priemonės:
8.1. žodinės:
8.1.1. įspėjimas;

8.1.2. tėvų informavimas.
8.2. rašytinės:
8.2.1. prašymas parašyti situacijos paaiškinimą;
8.2.2. įspėjimas raštu;
8.2.3. papeikimas raštu;
8.2.4. griežtas papeikimas;
8.2.5. siūlymas pasirinkti kitą mokymo(si) įstaigą;
8.2.6. pašalinimas iš progimnazijos suėjus 16 metų;
8.3. Už sunkius nusižengimus progimnazijoje ar išvykose (kito asmens sveikatos
sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą ir pan.) iš karto
informuojami mokinio tėvai, globėjai/rūpintojai.
8.4. Jeigu progimnazijos taikytos poveikio priemonės yra neveiksmingos ir mokinys toliau
nesilaiko Taisyklių, progimnazijos Vaiko gerovės komisija gali kreiptis į Savivaldybės
administracijos direktorių dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo.
8.5. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar)
kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, progimnazijos darbuotojas, esant
Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams
(LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268)
nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti progimnazijos bendruomenės narių ir (ar)
aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:
8.5.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
8.5.2. iškviesti progimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
8.5.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
8.6.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
8.7. Už sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius
veiksmus, Mokymo sutarties nesilaikymą Mokytojų tarybos ir/ar VGK komisijos, ir/ar
progimnazijos tarybos sprendimu su mokiniu, turinčiu 16 metų, nutraukiama mokymo
sutartis.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Priimtą į progimnaziją mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės
vadovas.
10. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus
elgesio, tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.
11. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas „Saugaus elgesio ir kituose
instruktažuose“.
12. Mokytojai ir/ar klasių vadovai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis,
jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
13. Taisyklės skelbiamos progimnazijos internetinėje svetainėje.
______________________

