PRITARTA
Vilniaus Lazdynų mokyklos
Mokytojų tarybos
2019-01-23 posėdžio
protokolo Nr. 2-2 nutarimu
PRITARTA
Vilniaus Lazdynų mokyklos
Mokyklos tarybos
2019-01-24 posėdžio
protokolo Nr. 1-2 nutarimu
PATVIRTINTA
Vilniaus Lazdynų mokyklos
direktoriaus 2019-01-25
įsakymu Nr. V-25
VILNIAUS LAZDYNŲ MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

2.

Vilniaus Lazdynų mokyklos mokinių elgesio taisyklės nustato Vilniaus Lazdynų mokinių elgesio
taisykles mokykloje, mokyklos teritorijoje ir mokykloje vykstančių renginių bei mokyklos
organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu.
Taisyklės yra derinamos su mokyklos taryba, tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu.
II.MOKINIO TEISĖS

Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų
Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
4. Mokinys turi teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras,
dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis.
5. Kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant
talentus bei gabumus.
6. Mokinys turi teisę į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
7. Naudotis mokyklos biblioteka, skaitykla, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi,
informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams ir laikantis nustatytų naudojimosi instrukcijų.
8. Esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomam namuose.
9. Kiekvienas mokinys turi teisę dalyvauti mokyklos mokinių savivaldoje, teikti siūlymus dėl ugdymo
proceso ir neformaliojo ugdymo tobulinimo.
10. Gauti pirmąją medicinos, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę
pagalbą.
11. Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.
12. Puoselėti gimtąją ir valstybinę kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
3.

III.MOKINIO PAREIGOS
Mokinys privalo:

13. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
14. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų.
15. Laikytis mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
16. Kompiuteriu besinaudojantis mokinys negali pažeisti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos vaikų
Garbingo elgesio internete kodekso ir mokyklos darbo taisyklių:
16.1. mokiniui draudžiama gauti ar mėginti gauti prieigą prie medžiagos, prie kurios mokiniai neturi
leidimo;
16.2. mokiniai elektroniniame dienyne sistemingai seka savo asmeninę pažangą;
16.3. mokiniai privalo susipažinti su elektroninio dienyno naudojimosi sąlygomis ir jų laikytis
(supažindina informatikos mokytojai);
16.4. kiekvieną dieną prisijungti prie elektroninio dienyno, skaityti pranešimus, namų darbus ir kitą
informaciją.
17. Stropiai mokytis, sėdėti tik jiems skirtuose suoluose.
18. Pagarbiai elgtis su visais mokyklos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis.
19. Nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų. Pamokos pabaigą skelbia
skambutis, bet mokiniai gali išeiti iš klasės tik mokytojui leidus. Susirgus tą pačią dieną informuoti
klasės vadovą.
20. Neatvykus į mokyklą 1-3 dienas, klasės vadovui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą, bet ne daugiau kaip
3 mokymosi dienas iš eilės ir 6 dienas per mėnesį. Nedalyvavus ilgiau nei 3 dienas – gydytojo pažymą.
Kitais atvejais raštu informuoti mokyklos direktorių.
21. Ateiti į mokyklą tvarkingai, švariai, neiššaukiančiai apsirengus, paltus ir striukes palikti rūbinėje ar savo
spintelėje; atšilus orams, draudžiama vilkėti rūbus, nedengiančius pečių, itin trumpus sijonus ar šortus,
sportinę ar pliažo aprangą. Už asmeninius daiktus (telefoną, skėtį, piniginę ar kt.), paliktus rūbinėje ar
savo spintelėje, mokykla neatsako. Sportinę aprangą ir avalynę dėvėti tik per kūno kultūros pamokas.
22. Tausoti ir saugoti privatų bei mokyklos turtą (kabinetuose naudotis priemonėmis mokiniai gali tik
mokytojui leidus), atsakyti už sugadintą inventorių, atlyginti padarytą žalą.
23. Nesivesti į mokyklą pašalinių asmenų.
24. Per pertraukas ir laisvų pamokų metu neišeiti iš mokyklos teritorijos be klasės vadovo ar mokyklos
atstovo leidimo.
25. Laiku (iki rugsėjo 14 d.) pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją.
26. Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis.
27. Pasikeitus gyvenamajai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuoti klasės vadovą.
28. Dalyvauti tvarkant mokyklos kabinetus, aplinką, aktyviai, pagal galimybes, dalyvauti mokyklos
organizuojamuose renginiuose, akcijose. Negali savavališkai pasitraukti iš renginio, ypač jei renginys
vyksta pamokų metu, išskyrus atvejį, kai apie tai iš anksto informuoja savo dalyko mokytoją ar renginio
organizatorių.
29. Pabaigus mokyklą ar nutraukus mokymo sutartį, atsiskaityti su mokyklos biblioteka.
30. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius (juos apsilenkti ), praradus ar nepataisomai sugadinus spaudinį, jį
pakeisti tokiu pat ar bibliotekos pripažintu lygiaverčiu.
31. Pamokų, pertraukų ir mokyklinių renginių metu laikytis nustatytos tvarkos; pertraukų metu mokiniai turi
elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, nebėgioti, su draugais
bendrauti ramiu tonu; lipdami laiptais ir eidami koridoriumi laikytis dešiniosios pusės; privalo klausyti

budinčių mokytojų nurodymų, reaguoti į pastabas, vykdyti administracijos, mokytojų bei kitų mokyklos
darbuotojų teisėtus reikalavimus.
Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama:
32. Vartoti ir turėti su savimi tabaką, elektronines cigaretes ar elektroninių cigarečių pildykles, alkoholį,
narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyvias medžiagas, jomis prekiauti ar dalinti.
33. Pamokų metu valgyti ir gerti (išskyrus vandenį ar ligos atveju). Pertraukų metu mokyklos teritorijoje
valgyti traškučius, kukurūzus, gerti gazuotus, saldžiuosius, energetinius gėrimus.
34. Vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus.
35. Nešiotis šaunamuosius ginklus, šaltuosius ginklus, dujinius balionėlius, naudoti pirotechnikos gaminius.
Nešiotis žaislus ir kitus daiktus panašius į ginklus.
36. Mėtyti popierius ar kitaip šiukšlinti.
37. Laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus bei žiedus.
38. Žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose. Važinėti žaliuosiuose plotuose,
mindžioti gėlynus, ardyti veją.
39. Rašinėti, braižyti ar kitaip terlioti ant pastatų, tvorų ir kitų statinių, mėtyti sniegą į mokyklos pastatą.
40. Be atskiro mokytojo leidimo pamokų metu naudotis mobiliaisiais įrenginiais ir kitais vaizdą bei garsą
įrašančiais įrenginiais. Juos privaloma laikyti mokytojo paskirtoje vietoje.
41. Įrašinėti vaizdą, garsą, filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ar viešinti jo atvaizdą
negavus asmens sutikimo.
42. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, socialinius
tinklapius internete.
43. Naudoti psichologinį ir fizinį smurtą prieš kitą bendruomenės narį.
44. Reikalauti užmokesčio iš bendramokslių už tikras ar tariamas paslaugas, mokykloje bei jos teritorijoje
žaisti azartinius žaidimus.
45. Pamokų metu trukdyti dirbti mokytojui bei bendraklasiams.
46. Pasisavinti ar gadinti mokyklos ar mokyklos bendruomenės nario turtą.
47. Bėgioti, stumdytis ir sėdėti ant palangių.
48. Žeminti žmogaus orumą, diskriminuoti ar kurstyti diskriminaciją prieš žmonių grupę ar jai priklausantį
asmenį dėl lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties,
tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.
49. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.
50. Trikdyti viešąją rimtį – šaukti, švilpti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos.
IV. MOKINIO ATSAKOMYBĖ
51. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo pastabas)
pamokos ar pertraukos metu, mokytojas informuoja tarnybiniu pranešimu.
52. Gavus tarnybinį pranešimą apie netinkamą mokinio elgesį, į mokyklą kviečiami mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai).
53. Situacijai negerėjant mokinys su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos
posėdį. Jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, informuojamas Vilniaus m. savivaldybės Vaiko teisių
apsaugos skyrius.
54. Mokinių drausminimo priemonės:
54.1. prevencinis pokalbis (mokinys – klasės auklėtojas; mokinys – klasės auklėtojas – mokinio tėvai
(globėjai), mokinys – socialinis pedagogas, mokinys – kuruojantis pavaduotojas)

54.2. mokinio elgesio, lankomumo bei pažangumo svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje,
pagalbos vaikui plano sudarymas (planą rengia klasės auklėtojas, konsultuojasi su specialistais);
54.3. VGK pareikšta pastaba;
54.4. VGK rekomenduota, direktoriaus įsakymu pareikšta nuobauda (pastaba, įspėjimas, papeikimas,
raštas į Vaikų teisių tarnybą ir Policijos nuovadą, šalinimas iš mokyklos);
54.5. apie nuobaudų skyrimą už pakartotinai pažeistas darbo tvarkos taisykles sprendžia VGK ir
direktorius;
54.6. mokytojų tarybos posėdžio susirinkimo sprendimu mokiniui, ir toliau vengiančiam lankyti mokyklą
arba/ir pažeidinėjančiam Mokinių elgesio taisykles ir turinčiam 16 metų, siūloma pasirinkti kitą
ugdymo(si) įstaigą;
54.7. Vilniaus m. Vaikų teisių tarnybos, Policijos komisariato reikalavimu mokinių charakteristikas rašo
klasės auklėtojas (pasirašo), derina su vienu iš VGK narių;
54.8. socialinis pedagogas parengia Vaiko teisių apsaugos tarnybai informaciją apie taikytas prevencijos
priemones mokiniui iki 16 metų.
55. Už kiekvieną pažeidimą skiriama tik viena nuobauda. Prieš skiriant nuobaudą pareikalaujama raštu
pasiaiškinti, dėl pažeidimo informuojami moksleivio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant reikalui,
pranešama teisėsaugos institucijoms.
V. MOKINIO SKATINIMAS
56. Už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės gyvenime, už labai gerą mokymąsi ir
pavyzdingą elgesį, pasiekimus miesto, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose mokiniai
gali būti skatinami:
 Žodine padėka;
 Padėka raštu;
 Padėka tėvams;
 Kiti apdovanojimai.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
57. Vilniaus Lazdynų mokyklos direktorius ir darbuotojai, mokiniai turi teisę inicijuoti pakeitimus šiose
taisyklėse. Asmuo, inicijuojantis pakeitimus, turi pateikti pareiškimą, kuris užregistruojamas.
Pareiškimas apsvarstomas kitame mokyklos tarybos susirinkime, bet ne vėliau kaip per 3 mėnesius.
58. Taisykles rengia ir redaguoja direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė.
59. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos.

