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VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
• Mokytis – tai atvirumas. Išsakau, kas neaišku. Priimu, kas nauja. Dirbame kartu.
• Pagarba sau ir kitiems – tai rūpestingumas. Esu draugiškas sau ir kitiems – pasakau savo nuomonę,
išgirstu kito nuomonę. Priimame sprendimą kartu.
• Saugoti turtą – tai paprastumas. Esu sveikas ir stiprus švarioje, jaukioje aplinkoje. Aplinką kuriame
kartu.
1. Vilniaus Balsių progimnazijos (toliau – Mokyklos) mokinio elgesio taisyklės (toliau – Elgesio
taisyklės) apibrėžia Mokyklos mokinio elgesį, teises ir pareigas bei mokinių skatinimo ir
drausminimo tvarką.
2. Kiekvienas turi teises. Teisė – tai tam tikra taisyklė, kuri nurodo, kaip su manimi turi elgtis kiti,
kokių sąlygų man reikia, kad galėčiau aktyviai dalyvauti ir augti kaip asmenybė.
3. Kiekvienas turi pareigas. Pareigos – tai atsakomybė už turimas teises. Tai reiškia, kad tas pačias
teises, kurias aš turiu, turi ir kiti žmonės, todėl elgiuosi su jais taip, kaip nurodo mano teisės.
II. MOKINIO TEISĖS
4. Turi teisę mokytis ir įgyti išsilavinimą:
4.1. Turėti tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir
saugioje aplinkoje.
4.2. Įgyti pradinį ar pagrindinį išsilavinimą turint reikiamą žinių lygį.
4.3. Be privalomųjų mokomųjų dalykų, mokytis Mokyklos siūlomų pasirenkamųjų dalykų.
4.4. Laisvai rinktis neformaliojo ugdymo veiklą (būrelius), pritariant tėvams.
4.5. Nuo 14 m. pasirinkti etiką ar tikybą. Iki 14 m. parenka tėvai.
4.6. Būti supažindintam su Mokinio taisyklėmis ir ugdymo plane reglamentuotų mokomųjų
dalykų saugos reikalavimais.
4.7. Gauti socialinę, psichologinę ir specialią pedagoginę pagalbą.
4.8. Skirti laiko savišvietai, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės
gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams.
4.9. Dalyvauti kultūriniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, žaisti ir ilsėtis, turėti laisvalaikį.
5. Turi teisę prisidėti prie Mokyklos kultūros kūrimo, atstovauti Mokyklai ir garsinti jos
vardą:
5.1. Būti supažindintam su Mokyklos ugdymo planu bei dalykų programomis.
5.2. Teikti pasiūlymus dėl ugdymo proceso gerinimo, mokymosi pasiekimų įvertinimo, elgesio
taisyklių keitimo.
5.3. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą.
5.4. Mokyklos veiklos klausimais kreiptis į mokytoją, Mokyklos vadovą.
5.5. Dalyvauti Mokyklos savivaldoje.
5.6. Išsakyti savo nuomonę, nepažeidžiant kitų žmonių teisių, ir būti išklausytam.
5.7. Atstovauti Mokyklai įvairiuose renginiuose.
5.8. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas.
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III. MOKINIO PAREIGOS
6. Mokinio pareiga – mokytis:
6.1. Per pamoką mokosi ir laikosi Mokykloje nustatytos tvarkos ir laikosi mokinio elgesio
taisyklių.
6.2. Turi darbui reikalingas priemones.
6.3. Nepraleidžia pamokų ir nevėluoja be pateisinamos priežasties.
6.4. Yra aktyvus Mokyklos, miesto, Lietuvos ar tarptautiniuose renginiuose ir panaudoja savo
gabumus. Didžiuojasi savo ir kitų pasiekimais.
7. Gerbti save ir mokyklos bendruomenę:
7.1. Laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, Mokyklos tvarkos taisyklių, gerbia savo gimtąją
kalbą, Mokyklos vėliavą ir kitą atributiką, atsižvelgia į mokytojo ir kitų Mokyklos
darbuotojų pastabas.
7.2. Konfliktus sprendžia gerbdamas savo ir kitų nuomonę.
7.3. Pastebėjęs neteisėtą elgesį, apie tai informuoja klasės vadovą, Mokyklos administraciją ar
kitą Mokyklos darbuotoją.
7.4. Mokykloje dėvi mokyklinę uniformą (išskyrus penktadienius), persiauna avalynę.
7.5. Valgo tik valgykloje. Kuprines palieka tvarkingai tam skirtoje vietoje. Pavalgęs nuneša
indus.
7.6. Saugo Mokyklos aplinką ir mokymosi priemones.
7.7. Laikosi švaros ir tvarkos, reikalingos visų sveikatai ir saugumui (netriukšmauja, nebėgioja
mokykloje ir pan.)
7.8. Saugo ir spintelėje laiko savo asmeninius daiktus. Mokykla neatsako už dingusius daiktus
ir pinigus.
7.9. Renginiuose laikosi tokios tvarkos:
7.9.1. į renginį ateiti laiku, be kuprinės ar kitų asmeninių daiktų;
7.9.2. per renginį elgtis drausmingai ir kultūringai (klausytis ir/ar stebėti programą,
nereplikuoti ir nekomentuoti, netriukšmauti ir kitaip netrukdyti);
7.9.3. iš renginio išeiti tik jam pasibaigus.
8. Kitos pareigos:
8.1. Sveikatos pažymą kiekvienais metais klasės vadovui pristato iki rugsėjo 15 d.
8.2. Mokykloje turi elektroninį Mokinio pažymėjimą.
8.3. Praleistų pamokų pateisinamąjį dokumentą pateikia klasės vadovui, kitą dieną atvykęs į
Mokyklą. Jei praleido daugiau kaip 3 dienas, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą.
Tėvai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 praleistas dienas iš eilės, bet nedaugiau kaip 12 dienų
per pusmetį.
8.4. Kūno kultūros pamokose sportuoja tik su sportine apranga ir avalyne.
8.5. Budi klasėje ar Mokykloje pagal iš anksto sudarytą grafiką.
8.6. Mokslo metų pabaigoje atsiskaito su Mokyklos biblioteka.
8.7. Išvykdamas mokytis kitur, grąžina Mokinio pažymėjimą, atsiskaito pagal patvirtintą
atsiskaitymo formą (priedas Nr.1) su visų dalykų mokytojais, biblioteka ir klasės vadovu.
8.8.
IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
9. Mokykloje, jos teritorijoje ar Mokyklos išvykų metu rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar
psichotropines medžiagas. Ateiti į Mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių
medžiagų.
10. Atsinešti į Mokyklą rūkalų, alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų,
ginklų, pirotechnikos gaminių.
11. Atsinešti į Mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai
skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
12. Tyčiotis žodžiu, fiziškai, socialiai ir elektroninėje erdvėje.
13. Žaisti azartinius žaidimus.
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14. Mokykloje naudotis mobiliaisiais įrenginiais viso ugdymo proceso metu įskaitant pamokas,
pertraukas, renginius ir neformaliojo ugdymo užsiėmimus bei kitas veiklas. Pažeidus šią nuostatą
ir nepaisant mokyklos darbuotojo pastabų, mobilusis įrenginys gali būti paimamas iš mokinio,
perduodamas soc. pedagogui arba direktoriaus pavaduotojui ir grąžinamas po pamokų prieš tai
informavus mokinio tėvus (globėjus).
15. Fotografuoti ir filmuoti kitus mokinius ar mokyklos darbuotojus, mokyklos lankytojus be jų
sutikimo, viešai publikuoti jų atvaizdus.
16. Be pateisinamos priežasties praleisti pamokas, iš Mokyklos teritorijos išeiti be klasės vadovo,
sveikatos darbuotojo ar Mokyklos vadovo leidimo.
17. Trukdyti mokytojui vesti pamoką.
18. Gadinti, pasisavinti Mokyklos ar kitų asmenų turtą.
V. SKATINIMAI
19. Už pažangą moksle, gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvią organizacinę veiklą ir kt.
mokiniai skatinami pagal Mokyklos mokinių skatinimo tvarką:
- Padėkos raštu.
- Padėka tėvams.
- Esant galimybei, dovanos.
- Esant galimybei, organizuojamos išvykos.
VI. DRAUSMINIMAS IR NUOBAUDOS
20 Už mokinių elgesio taisyklių pažeidimą drausminės nuobaudos skiriamos pagal Vilniaus
Balsių progimnazijos direktoriaus patvirtintą Mokinių drausminimo ir skatinimo tvarką.
Mokiniui gali būti skiriama:
20.1. Įspėjimas žodžiu.
20.2. Tarnybinis pranešimas:
20..2.1. administracija gavusi tarnybinį pranešimą įpareigoja klasės vadovą pareikalauti
raštiško pasiaiškinimo iš mokinio pažeidusio mokinio taisykles ir apie mokinio elgesį
informuoti tėvus/globėjus;
20.2.2. administracija gavusi antrąjį tarnybinį pranešimą dėl to paties mokinio Elgesio
taisyklių pažeidimo, įpareigoja socialinį pedagogą organizuoti pokalbį su mokinio
tėvais/globėjais;
20.2.3. administracija gavusi trečiąjį tarnybinį pranešimą dėl to paties mokinio Elgesio
taisyklių pažeidimo, įpareigoja Vaiko gerovės komisiją organizuoti posėdį ir kartu
su klasės vadovu ir tėvais/globėjais aptarti mokinio elgesį, svarstyti dėl drausminės
nuobaudos paskyrimo.
21. Už piktybinį ir šiurkštų Elgesio taisyklių pažeidimą pranešama atsakingoms institucijoms.
22. Vaiko gerovės komisijos siūlymu mokiniui gali būti rekomenduojama kita mokymosi įstaiga.
23. Tyčia ar netyčia padarytą žalą mokyklos pastatui, knygoms, vadovėliams ar daiktams atlygina
tėvai (globėjai).
24. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami
Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Su Mokyklos mokinio elgesio taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina
pasirašytinai klasės auklėtojas.
26. Mokinio elgesio taisyklių priežiūrą vykdo Mokyklos direktoriaus įsakymu įgalioti asmenys.
27. Mokinio elgesio taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant
Mokyklos darbo organizavimą.
28. Mokinio elgesio taisyklės skelbiamos viešai (skelbimų lentoje ir Mokyklos interneto
tinklalapyje).
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PRITARTA
Vilniaus Balsių progimnazijos
tarybos posėdyje 2018- 08-28, protokolo Nr. 4

Priedas Nr.1

ATSISKAITYMAS SU BIBLIOTEKA
______________________________________________________________________
(mokinio pavardė vardas)
Klasė
__________________
Mokytojo pavardė, vardas

Dalykas
Lietuvių kalba

Parašas

Anglų kalba
Rusų / Prancūzų
Vokiečių k.
Istorija

/

Matematika
Fizika
Geografija
Biologija
Chemija
Muzika
Dailė
Etika / Tikyba
Technologijos
Biblioteka

Bibliotekos vedėja Vaiva Petrauskienė

ATSISKAITYMAS SU KLASĖS AUKLĖTOJU
Auklėtojo vardas pavardė

Parašas

Rakteliai
Kita (įrašyti)
Kita (įrašyti)
Kita (įrašyti)
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