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KAUNO PANEMUNĖS PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Panemunės pradinės mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

nustato bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą už gerą elgesį bei poveikio 

priemones, nesilaikantiems šių Taisyklių reikalavimų. 

2. Taisyklės yra privalomos Kauno Panemunės pradinės mokyklos (toliau – Mokyklos) 

mokiniams ir nuolat galioja visoje Mokyklos teritorijoje, taip pat bibliotekoje, valgykloje, sporto 

salėje, Mokyklos organizuojamuose renginiuose ar renginiuose, kuriuose atstovaujama mokyklai, 

ekskursijose bei išvykose. 

3. Mokyklos mokiniai privalo būti susipažinę su šių taisyklių reikalavimais. Naujai priimtus 

mokinius supažindina tėvai ar globėjai.  

4. Taisyklėmis siekiama kurti geranorišką, fiziškai ir psichologiškai saugią Mokyklos aplinką 

visiems bendruomenės nariams – mokiniams, jų tėvams ar globėjams, mokytojams, administracijos 

darbuotojams, kitiems dirbantiems ar vykdantiems veiklą Mokyklos teritorijoje asmenims.  

 

II. PAVYZDINGO ELGESIO PRINCIPAI 

 

5. Mokykloje mokymosi ir kitos veiklos organizuojamos laikantis šių principų: 

5.1.  sąžiningo mokinių elgesio – žinoti ir laikytis Mokykloje priimtų susitarimų, klausyti 

mokytojų ir administracijos patarimų, nurodymų ar reikalavimų; 

5.2.  pareigingo mokinių elgesio – iniciatyviai, aktyviai ir kūrybingai įsitraukti į mokymosi 

procesą, siekiant gerinti asmeninius mokymosi pasiekimus; 

5.3.  doro ir kultūringo mokinių elgesio – elgtis pagal visuotinai priimtas moralės ir etikos 

normas;   

5.4.  pozityvios disciplinos – socialinio emocinio ugdymo priemonėmis užkirsti kelią 

netinkamam elgesiui, užtikrinti mandagų ir kultūringą bendravimą; 

5.5.  pagarbos kito žmogaus teisėms – gerbti kiekvieną žmogų, nepajuokti asmens vardo ir 

pavardės, priimti kitokį savo apranga, išvaizda, kultūra. 

 

 

III.  MOKINIO PAREIGOS 

 

6. Mokinio pareigos pamokų ir pertraukų metu: 

6.1.  atidžiai klausytis mokytojo; 

6.2.  paklausti, jei ko nesupranta ar abejoja; 

6.3.  gerbti savo draugų darbą, pastangas ir nuomones, niekada netrukdyti kitiems; 
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6.4.  susitvarkyti darbo vietą pasibaigus pamokai; 

6.5.  gerbti kitų mokinių teisę į poilsį ir laisvalaikį; 

6.6.  saugoti savo ir draugų sveikatą, nežaloti jų fiziškai ir moraliai;  

6.7.  turėti reikalingas knygas, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokymo(si) priemones;  

6.8.  atlikti visas jam skirtas užduotis; 

6.9.  rūpintis savo aplinka ir švara klasėje bei visoje Mokykloje: nešiukšlinti ir saugoti 

mokyklos, draugų ir savo turtą; 

6.10.  saugoti mokymo priemones, knygas ir vadovėlius, tausoti Mokyklos inventorių; 

6.11.  nesisavinti svetimų daiktų; 

6.12.  išjungti mobilųjį telefoną pamokų ir pertraukų metu, tol, kol vyksta ugdymo procesas. 

7. Mokinio lankomumas: 

7.1.  mokinys privalo lankyti pamokas. Šeimos atostogos turėtų būti planuojamos mokinių 

atostogų metu (Mokyklos interneto svetainėje kiekvieną birželį paskelbiamos kitų mokslo metų 

atostogos); 

7.2.  mokinys privalo laiku atvykti į pamokas, vėlavimas į mokyklą netoleruojamas; 

7.3.  mokiniui susirgus, tėvai ar globėjai nedelsiant turi informuoti mokytoją apie vaiko 

nedalyvavimą pamokose, išvykoje ar kituose svarbiuose renginiuose; 

7.4.  esant būtinybei anksčiau išeiti iš Mokyklos, tėvai ar globėjai turi informuoti raštu arba 

telefonu mokytoją apie išėjimo priežastį. 

8. Mokinio elgesys bibliotekoje. Mokinys turi: 

8.1.  tausoti ir saugoti bibliotekos knygas, negadinti bibliotekos inventoriaus; 

8.2.  laiku grąžinti paimtas knygas arba pratęsti naudojimosi jomis terminą; 

8.3.  praradęs ar nepataisomai sugadinęs knygą, kitą iš bibliotekos paimtą leidinį, pakeisti jį 

tokiu pat arba lygiaverčiu; 

8.4.  baigęs mokyklą ar nutraukęs mokymosi sutartį atsiskaityti su biblioteka. 

9. Mokinio elgesys mokyklos valgykloje. Mokinys turi: 

9.1.  lydimas mokytojos drausmingai ateiti į mokyklos valgyklą; 

9.2.  kultūringai elgtis prie stalo, nekalbėti valgant, netinkamu elgesiu netrukdyti draugams; 

9.3.  gerbti valgyklos darbuotojų darbą; 

9.4.  tausoti maisto produktus, pagarbiai elgtis su maistu. 

10. Mokinio elgesys renginiuose, ekskursijose, išvykose. Mokinys turi: 

10.1.  dalyvaudamas mokyklos organizuojamuose renginiuose, išvykose, ekskursijose, 

laikytis šių ir saugaus elgesio taisyklių; 

10.2.  rūpintis savo daiktais; 

10.3.  įvairiuose renginiuose ir sporto varžybose su didele atsakomybe, pagarba ir 

pasididžiavimu atstovauti klasei ar Mokyklai. 

11. Mokinio higiena. Mokinys turi: 

11.1.  į Mokyklą ateiti švarus ir tvarkingai apsirengęs; 

11.2.  pamokų ir oficialių renginių metu dėvėti Mokyklos uniformą, išskyrus tuos atvejus, kai 

atsakingas mokytojas nurodo kitaip; 

11.3.  atėjęs į Mokyklą persiauti avalynę.  

11.4.  fizinio ugdymo ir šokio pamokoms turėti tinkamą aprangą ir avalynę. 

 

IV. MOKINIO TEISĖS 

 

12. Mokinys turi teisę mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai 

saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, mokymosi vietą ir 

aplinką. 
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13. Mokinys gali kreiptis rūpimais klausimais į Mokyklos administraciją, mokytojus ir kitus 

Mokyklos darbuotojus. 

14. Kiekvienas mokinys turi teisę įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

15. Mokinys pagal poreikį turi teisę gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę 

pedagoginę pagalbą. 

16. Mokinio tėvai ar globėjai turi teisę gauti informaciją apie jų vaiko ar globotinio 

mokymosi pasiekimus ir elgesį. 

17. Mokinio saviraiškos laisvė galima nepažeidžiant šiose Taisyklėse nustatytų pareigų, 

Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų ir bendrųjų etikos normų. 

18. Mokiniai turi teisę dalyvauti Mokykloje organizuojamuose neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose. 

19. Pagal savo galimybes ir gebėjimus Mokiniai atstovauja Mokyklai olimpiadose, 

konkursuose, sporto varžybose ir kituose renginiuose. 

 

V. MOKINIO SKATINIMO TVARKA 

 

20. Už puikų šių Taisyklių laikymąsi, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, puikius 

mokslo pasiekimus, įvairius išskirtinius nuopelnus mokinys klasės, dalykų mokytojų ar mokyklos 

vadovų gali būti skatinamas: 

20.1. klasės, dalyko mokytojo ar mokyklos vadovų žodine padėka viešame Mokyklos 

renginyje; 

20.2. klasės, dalyko mokytojo ar Mokyklos Pagyrimo raštu; 

20.3.  nuotrauka ar padėka Mokyklos informacinėse erdvėse; 

20.4.  nuotrauka ar padėka Mokyklos laikraštyje „Panemuniukas“; 

20.5.  nuotrauka ar padėka Mokyklos tinklapyje. 

 

VI. DRAUSMINĖS POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

21. Už nežymius Taisyklių pažeidimus mokinys gali būti įspėjamas žodžiu.  

22. Pažeidimams kartojantis, imamasi tokių priemonių: 

22.1. individualūs klasės ar dalyko mokytojo pokalbiai su tėvais ar globėjais, dalyvaujant 

vaikui; 

22.2.  netinkamo mokinio elgesio svarstymas Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; 

22.3.  mokinio tėvų ar globėjų pokalbis su Mokyklos vadovais.  

23. Jei šios poveikio priemonės neduoda laukiamų rezultatų, Mokyklos administracija 

pateikia dokumentus svarstymui Kauno miesto Vaiko gerovės komisijoje.  

24. Kai visos poveikio priemonės nepaveikios, Mokykla informuoja Kauno miesto Vaiko 

teisių apsaugos skyrių apie netinkamą vaiko elgesį.  
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