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KLAIPĖDOS MARTYNO MAŽVYDO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Visų progimnazijos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią
mokymo įstaigos aplinką mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų
šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas
tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo taisyklių,
moralės ir etikos principais grįsti savo gyvenimą.
II. MOKINIŲ TEISĖS
3. Mokinys turi teisę gauti:
3.1. informaciją apie progimnazijos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;
3.2. geros kokybės švietimo paslaugas;
3.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei
mokinių pažangos ir pasiekimų bendraisiais vertinimo kriterijais;
3.4. psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę - pedagoginę, informacinę
pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
3.5. socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
4. Mokinys turi teisę dalyvauti:
4.1. progimnazijos savivaldoje progimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka;
4.2. posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys;
4.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei
socialinę brandą, veikloje.
5. Mokinys turi teisę pasirinkti:
5.1. progimnazijos siūlomas formaliojo švietimo programas papildančius modulius,
pasirenkamųjų dalykų programas ir neformaliojo švietimo programas;
5.2. sulaukęs 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
6. Mokinys turi teisę:
6.1. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
6.2. atstovauti progimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose;
6.3. į nemokamus vadovėlius;
6.4. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIŲ PAREIGOS
7. Mokinys privalo gerbti:
7.1. valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas;
7.2. progimnaziją, mokytojus ir kitus bendruomenės narius.

8. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba.
9. Savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir moralaus elgesio normomis.
10. Laikytis Mokymo sutarties sąlygų ir progimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų.
11. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
12. Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis.
13. Vykdyti progimnazijos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus.
14. Tausoti visuomeninį, privatų ir progimnazijos turtą.
15. Pranešti progimnazijos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą
nusikalstamą veiklą, o esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams.
16. Laikytis mokinio elgesio taisyklių bei saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos
reikalavimų.
IV. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS
17. Nenaudoti jokios prievartos – fizinio, psichologinio, seksualinio smurto.
18. Nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, tabako, narkotinių, toksinių,
psichotropinių medžiagų ir jų vartojimo priemonių, mokykloje neleistinų maisto produktų įstatymų
ir progimnazijos nustatyta tvarka.
19. Progimnazijoje ir viešosiose vietose netriukšmauti, nešiukšlinti.
20. Laikytis higieninių reikalavimų.
21. Viršutinius rūbus (striukes, paltus) palikti spintelėse, rūbinėje, jei patalpose yra
higienos normas atitinkanti temperatūra.
22. Į progimnaziją nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai
bei daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu.
23. Nežaisti azartinių žaidimų siekiant finansinės naudos ir žaidimų, kurių metu galima
susižaloti ar sužaloti kitus mokinius, sugadinti inventorių, patalpas.
24. Privalo saugoti mokyklos inventorių. Sugadinus ar sunaikinus progimnazijos turtą,
padarytą žalą atlygina tėvai (globėjai, rūpintojai) įstatymų ir progimnazijos nustatyta tvarka.
25. Draudžiama kviestis ir vestis į progimnaziją pašalinius asmenis.
26. Draudžiama įsinešti į progimnaziją garso įrašus, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius,
kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE
27. Nuskambėjus skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu
mokytojas neatėjo per 10 minučių, klasės seniūnas informuoja budintį direktoriaus pavaduotoją
ugdymui.
28. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai.
29. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti,
pakelti ranką.
30. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas
priemones.
31. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje (dėl sveikatos, drausmės, pamokos darbo
organizavimo specifikos ir kt.).
32. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, negalima kramtyti
kramtomosios gumos bei valgyti, netrukdyti dirbti kitiems.
33. Pamokose ir visų tipų renginiuose nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais,
ausinukais bei kitomis IT priemonėmis, išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant šios
taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos iš jo atsiimti gali į mokyklą
atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Jei situacija kartojasi, paimtus daiktus mokytojas
perduoda progimnazijos direktoriui, iš kurio atsiimti gali į mokyklą atvykę mokinio tėvai (globėjai).

34. Pamokos metu nevaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.
35. Iš pamokos išeiti ypatingais atvejais, atsiklausus/informavus dalyko mokytoją bei
klasės vadovą.
36. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta pagal progimnazijos mokinių pamokų
lankomumo apskaitos, kontrolės ir progimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašą.
VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU
37. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų,
netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, asmens higienos
priemones.
38. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės.
39. Mobilieji telefonai, Mp grotuvai, Ipad, Ipod ir kitos ryšio priemonės turi būti išjungti
po pirmojo skambučio į pamoką ir padėti į kuprinę ar rankinę.
40. Progimnazijoje negalima fotografuoti, filmuoti, daryti garso įrašų, leisti muzikos.
41. Negalima viešinti bendruomenės asmenų atvaizdų negavus jų sutikimo, taip pat platinti
informacijos apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius tinklus.
42. Draudžiama savintis svetimus daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendruomenės
narių, naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus.
43. Draudžiama organizuoti ir vykdyti nelegalią prekybą.
44. Suskambus pirmajam skambučiui nedelsiant eiti į pamoką.
VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS LIFTE
45. Progimnazijos liftai yra skirti mokiniams su fizine negalia pasiekti reikiamus
mokomuosius kabinetus ar bendrojo naudojimo patalpas. Kiti mokiniai liftais naudotis negali.
46. Mokiniui, patyrusiam laikiną judėjimo traumą (kai naudojamasi ramentais, lazdele ir
pan.), galima naudotis liftais gavus progimnazijos administracijos leidimą.
VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PROGIMNAZIJOS VALGYKLOJE
47. Mokiniai valgykloje valgo nustatytu laiku:
47.1. po trečiosios pamokos valgo 1–4 klasių mokiniai;
47.2. po ketvirtosios pamokos valgo 5–8 klasių mokiniai.
48. Draudžiama į valgyklą eiti ar prie jos būriuotis ne savo pietų pertraukos metu.
49. Mokiniai su lauko rūbais ar be uniformos neaptarnaujami (išskyrus administracijai
žinomus atvejus).
50. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje, kultūringai elgtis prie
stalo.
51. Netinkamai besielgiantis (nesilaikantis taisyklių) mokinys išprašomas iš valgyklos.
52. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.
53. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus.
54. Mokiniai, kuriems vyksta pamoka, nuskambėjus pirmajam skambučiui į pamoką,
neaptarnaujami, eilėje nebestovi ir tuoj pat eina į pamoką.
55. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių.
56. Progimnazijos valgykla skirta valgymui. Ruošti pamokas, rašyti, skaityti galima
išskirtiniais atvejais, jeigu netrukdoma valgantiesiems arba kai yra progimnazijos administracijos
leidimas.
IX. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI
57. Mokiniai progimnazijoje privalo dėvėti patvirtinto pavyzdžio mokyklinę uniformą.

58. Privaloma laikytis higienos reikalavimų bei vilkėti švariais, tvarkingais, etiketo normas
atitinkančiais drabužiais, patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures (išskyrus atvejus kai yra
administracijos leidimas).
59. Neleidžiama dėvėti permatomų ar per daug atvirų rūbų, galvą dengti gobtuvais.
60. Mokiniai gali saikingai vartoti kosmetiką, nešioti kuklius papuošalus.
61. Sportinę aprangą vilkėti tik fizinio ugdymo pamokose. Po pamokos persirengti ir
persiauti avalynę.
X. NUOBAUDŲ MOKINIAMS SKYRIMO TVARKA
62. Atsižvelgiant į mokinių taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, mokiniams
drausminės nuobaudos skiriamos šia tvarka:
62.1. vieša pastaba žodžiu;
62.2. mokinio nusižengimai fiksuojami situacijos aprašyme pagal mokykloje nustatytą
tvarką. Pasikartojus nusižengimams informuojami vaiko tėvai (globėjai). Mokiniui nepaisant skirtų
nuobaudų, jo elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. Dėl kreipimosi į specialiąsias
institucijas (vaikų teisių apsaugos tarnybą, policiją) sprendžia Vaiko gerovės komisija.
63. Mokiniui nepaisant mokyklos Vaiko gerovės komisijos skirtų įsipareigojimų,
mokyklos Vaiko gerovės komisija kreipiasi į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko
gerovės komisiją.
XI. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
64. Mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir
konkursuose bei aktyvų dalyvavimą progimnazijos, klasės savivaldoje.
65. Klasės vadovo paskatinimai:
65.1. asmeninis, viešas pagyrimas klasėje;
65.2. klasės tėvų komiteto ir klasės vadovo paskatinimas-apdovanojimas.
66. Klasės vadovo, mokinių, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų teikimu arba savo
iniciatyva direktorius:
66.1. įsakymu pareiškia padėką;
66.2. apdovanoja progimnazijos Padėkos raštu;
66.3. „Metų švyturiuko“, „Metų švyturio“ renginių metu įteikia specialią nominaciją už
ypatingus, išskirtinius darbus ar veiklas progimnazijos bendruomenei.
67. Progimnazijos tėvų komiteto paskatinimas-apdovanojimas.
68. Organizuojama viena bendra 100-kų kelionė mokslo metų pabaigoje (100-kas – tas,
kuris per mokslo metus surinko 100 dešimtukų ar daugiau).
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