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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDRI REIKALAVIMAI 

Mokinių teisės: 

1. Nemokamai mokytis Jurbarko Naujamiesčio progimnazijoje pagal savo gebėjimus ir 

poreikius, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 

2. Gauti geros kokybės švietimą. 

3. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi 

formas, apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją. 

4. Būti supažindintiems su saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimais. 

5. Reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus dėl jo 

gerinimo, nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo. 

6. Gauti nemokamą maitinimą ir kitą socialinę pagalbą pagal valstybės nustatytą tvarką. 

7. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos ar etikos) programą. 

8. Prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo(si) institucijos kūrimo. 

9. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, 

kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, dalyvauti visuomenės gyvenime, kurio veikla neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose. 

10. Dalyvauti progimnazijos savivaldoje, turėti galimybę būti išrinktam į progimnazijos ir 

šalies mokinių savivaldos institucijas. 

11. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas. 

12. Naudotis minties, sąžinės, religijos, žodžio laisve, galimybe laisvai formuoti savo 

pasaulėžiūrą. 

13. Mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą. 

14. Gauti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, sveikatos priežiūros 

pagalbą. 

15. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys. 

16. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

Mokinių pareigos: 

17. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.  

18. Sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų bei kitų tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų. 

19. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą (iki rugsėjo 15 d.). 

20. Vykdyti progimnazijos vadovų, pedagoginių darbuotojų bei aptarnaujančio personalo 

reikalavimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu ir tvarkos palaikymu. 

21. Stropiai mokytis, į pamokas ateiti laiku, t.y. nuaidėjus pirmam skambučiui, praleistas 

pamokas pateisinti priežastį patvirtinančiu dokumentu.  

22. Laikytis higienos reikalavimų: progimnazijoje vilkėti švarią, tvarkingą, etiketo normas 

atitinkančią mokyklinę uniformą, patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures (išskyrus atvejus, 

kai yra progimnazijos vadovų leidimas). 

23. Fizinio ugdymo pamokose bei sportinių renginių metu vilkėti tik sportinę aprangą. 



24. Į progimnaziją atsinešti tik užsiėmimams reikalingus daiktus. 

24.1. Pažeidus šią nuostatą (atsinešus į progimnaziją elektroninių cigarečių, garso kolonėlių, 

aštrių daiktų, pirotechninių ir kitų priemonių, kurios kelia pavojų ir grėsmę) daiktai, priemonės 

paimami iš mokinio surašant daiktų, priemonių perėmimo aktą (priedas Nr.1) ir informuojami tėvai 

(kiti atstovai pagal įstatymą). Paimti daiktai, priemonės grąžinami tėvams (kitiems atstovams pagal 

įstatymą) ir / ar policijai. 

25. Saugoti progimnazijos turtą: tausoti progimnazijos inventorių, klases, kabinetus, 

vadovėlius, knygas. 

26. Koridoriuose, laiptinėse, kabinetuose laikytis saugos reikalavimų: palaikyti tvarką, 

taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

27. Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nespardyti sienų, netrankyti durų, 

nesistumdyti, nesityčioti iš kitų, visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo 

elgesį principais, saugoti progimnazijos garbę. 

28. Mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros.  

29. Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, jų garsiniai signalai turi būti 

išjungti. Jei yra būtina atsiliepti į skambutį, mokinys, paprašęs mokytojo, gali išeiti į koridorių. 

30. Be išankstinio asmens sutikimo draudžiama daryti garso įrašus,  filmuoti, fotografuoti 

progimnazijos teritorijoje, nes tai pažeidžia trečiųjų asmenų teises į privatumą ir asmens duomenų 

apsaugą. 
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31. Nevartoti alkoholio, energetinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako 

gaminių, elektroninių cigarečių, nerūkyti progimnazijoje, jos teritorijoje ir šalia esančiuose 

objektuose, nežaisti azartinių žaidimų. 

32. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos 

pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

32.1. Progimnazijos mokinys pastebėjęs įtariamus ir /ar realius smurto ir / ar patyčių atvejus, 

nedelsiant informuoja šalia esantį suaugusį asmenį (direktorių, direktoriaus pavaduotojus ugdymui, 

klasės vadovą, mokytoją, pagalbos mokiniui specialistą ir kt.). 

33. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

34. Kasdien peržiūrėti informaciją elektroniniame dienyne. 

 

Mokinių skatinimas, nuobaudos ir atsakomybė: 

35. Mokiniai skatinami pagal Mokinių skatinimo tvarką. 

36. Mokiniams gali būti taikomos šios drausminės nuobaudos: 

36.1. klasės vadovo, mokytojo pastaba (žodžiu ar raštu į elektroninį dienyną);  

36.2. svarstymas klasės kolektyve, progimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 

progimnazijos tarybos posėdyje; 

36.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į progimnaziją;  

36.4. direktoriaus pastaba (raštu, įsegant į asmens bylą); 

36.5. direktoriaus papeikimas (raštu, įsegant į asmens bylą). 

37. Direktoriaus įsakymu paskirtų drausminių nuobaudų apskaitą veda socialinis pedagogas, 

o tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą) informuoja klasės vadovas. 

38. Mokiniui piktybiškai sugadinus progimnazijos turtą, jo tėvai (kiti atstovai pagal 

įstatymą) privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu kodeksu (atlygina 

padarytą žalą, pakeičia sugadintą daiktą nauju ir kt.). 

39. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, už muštynes, rūkymą, alkoholio, 

narkotinių medžiagų vartojimą progimnazijoje ar jos teritorijoje mokiniai gali būti perduodami 

policijai ir visais atvejais informuojami tėvai (kiti atstovai pagal įstatymą). 

40. Drausminė nuobauda galioja einamuosius mokslo metus. 

 

II. UŽKLASINĖ VEIKLA 

 

41. Į išvykas, ekskursijas mokiniai vyksta tik su mokytoju(-ais) gavus direktoriaus leidimą 



(įforminama įsakymu). Mokiniai supažindinami su saugaus elgesio reikalavimais. 

42. Progimnazijoje, renginių už progimnazijos ribų, ekskursijų metu mokiniai privalo 

laikytis saugaus elgesio reikalavimų. 

43. Renginiai po pamokų vyksta tik su klasės vadovu ir informavus tiesioginį vadovą. 

44. Diskotekos vyksta tik suderinus su progimnazijos direktoriumi. Diskotekos gali vykti 

(išskyrus kalėdinius, naujametinius renginius, kurie gali vykti iki 22.00 val.): 

44.1. nuo gegužės 1 d. – iki rugsėjo 30 d.– iki 22.00 valandos; 

44.2. nuo spalio 1 d. – iki balandžio 30 d.– iki 21.00 valandos. 

 

III. TVARKA VALGYKLOJE 

 

45. Valgykloje mokiniai nevilki paltų ar striukių. 

46. 1–4 klasių mokiniai pietauja per 3-ąją pertrauką, 5–8 klasių mokiniai pietauja per 4-ąją 

pertrauką. 

47. Mokiniai privalo tvarkingai stovėti eilėje. 

48. Pavalgę privalo palikti tvarkingą vietą. 

49. Pertraukų metu valgykloje būna tik valgantys mokiniai. 

 

IV. TVARKA RŪBINĖJE 

 

50. Mokiniai rūbus kabina pagal klases jiems nurodytose vietose. 

51. Mokinių rūbai privalo turėti pakabėles. 

 

_______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

  



 

 

                                                                                                     Mokinių elgesio taisyklių 

                                                                                 Priedas Nr. 1 

 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 

                                                                                                                             

 

DAIKTŲ, PRIEMONIŲ PAĖMIMO  AKTAS 

202   -      -    

 

 

 

 

 

1.Paimti daiktai, priemonės: 

 

Daikto, priemonės pavadinimas Vienetai 

  

  

 

 

 

Daiktus, priemones paėmė (vardas, pavardė, pareigos):  

 

 

Daiktus, priemones paėmė iš (mokinio vardas, pavardė, klasė): 

 

 

 

 

 


