
I. MOKINIAI PRIVALO: TAIKOMOS PRIEMONĖS UŽ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ 

1. Nuolat lankyti tvarkaraštyje nurodytas pamokas, klasės valandėles, pasirinktus būrelius, konsultacijas 

ir nevėluoti į juos. 

Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai; mokinys, be pateisinamos 

priežasties per mėnesį praleidęs 30 ir daugiau pamokų, kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į VGK 

posėdį. 

2. Po skambučio eiti į kabinetą ir pasiruošti pamokai.  Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas. 

3. Po skambučio į kiekvieną pamoką išjungti mobiliųjų telefonų garsą ir sudėti mobiliuosius telefonus į 

kuprines arba mokytojo nurodytoje vietoje.  
Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas. 

4. Stropiai mokytis (pagal savo galimybes), turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, 

sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.). 
Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK. 

5. Laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir 

namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, dirbti mokytojo nurodytoje darbo vietoje,  

neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla, pavyzdžiui, nežaisti, nerašinėti raštelių, 

nekalbėti su draugais pašalinėmis, su pamoka nesusijusiomis temomis ir kt.) 

Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK, kitos 

mokytojų taikomos poveikio priemonės, pagrįsti fiziniai veiksmai, ugdymosi vietos pakeitimas (LR ŠMM 

2012-08-28 d. įsakymas „Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams“). 

6. Išeiti iš pamokų mokinys gali tik leidus mokytojui, klasės vadovui, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistei, mokyklos administracijai. 

Pamokų lankomumo lapai; mokinys, per mėnesį praleidęs 30 ir daugiau pamokų be pateisinamos 

priežasties, kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į VGK posėdį). 

7. Klasės vadovui laiku pateikti tėvų (globėjų) pasirašytas pažymas,  pateisinančias neatvykimą į 

mokyklą.  
Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas. 

8. Pasibaigus pamokai (po skambučio)  iš klasės (kabineto) išeiti tik mokytojui leidus. Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

9. Į klasę (kabinetą) įėjus mokytojui arba svečiui, taip pat jiems išeinant,  atsistoti (tokiu būdu 

pasisveikinti ir atsisveikinti). Ši taisyklė netaikoma informacinių technologijų kabinetuose. 
Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas. 

10. Atsakyti už savo mokymosi vietos ir jiems duotų vadovėlių ir kt. mokymosi priemonių saugumą, 

tvarkingumą ir švarą.   

Už sugadintą inventorių, kitą mokyklos turtą atlygina mokinys, mokinio  tėvai, įtėviai (globėjai) per 30 

darbo dienų.    

11. Tausoti ir saugoti asmeninį  ir kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų, progimnazijos turtą. 
Už sugadintą kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų, progimnazijos  turtą atlygina mokinys ir jo 

tėvai, įtėviai (globėjai) per 30 darbo dienų pagal abiejų šalių susitarimą.   

12. Per pertraukas būti kabinetuose tik mokytojui leidus; jeigu kabinetas užrakinamas, laiką leisti lauke 

(jei palankios oro sąlygos) arba mokyklos koridoriuose, skaitykloje.  
 Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas.  

13. Valgykloje valgyti pagal progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėse patvirtintą grafiką. Valgykloje 

ramiai laukti eilėje, netriukšmauti, nusinešti savo indus, palikti švarią vietą. Į valgyklą draudžiama neštis 

kuprines.  

 Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas.  

14. Kuprines palikti kabinete, kuriame vyks pamoka. Mokytojų pastaba, įspėjimas, priminimas 

15. Vykdyti budinčiųjų mokytojų nurodymus.  Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai.  

16. Pamokų, pertraukų, renginių metu nedėvėti striukių, paltų, kepurių, gobtuvų, nemūvėti pirštinių. Į  

fizinio ugdymo  pamokas atsinešti sportinę aprangą bei avalynę. Drabužius kabinti nurodytoje vietoje, 

kišenėse nepalikti vertingų daiktų, telefonų ar pinigų. 

 Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas.  

17. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą ateiti švaria, 

tvarkinga apranga. Plaukų spalva turėtų būti natūrali, nerėksminga, kosmetiką  naudoti saikingai; 

kuklius papuošalus derinti prie drabužių. 

 Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas.  

18. Laikytis progimnazijoje patvirtintos „Uniformų dėvėjimo tvarkos“.  Direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas.  

19. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias 

muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas. 
Direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas. 

20. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų.  
 Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, priminimas, įspėjimas, 

papeikimas, griežtas papeikimas.  

21. Saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nelaužyti augalų, nešiukšlinti. 
Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai; už sugadintą mokyklos turtą 

atlygina mokinys ir jo tėvai, įtėviai (globėjai) per 30 darbo dienų mokyklos nustatyta tvarka.  

22. „Esant valstybės lygio ekstremaliai situacijai (pandemijos metu, esant LR  vyriausybės, SAM 

sprendimams), kabinetuose ir viešose mokyklos vietose, pamokų ir renginių metu mokinys privalo 

dėvėti apsauginę veido kaukę, laikytis asmeninės higienos taisyklių, saugaus atstumo. Išimtys taikomos 

sportuojant, dalyvaujant veiklose, kurių negalima atlikti būnant su kauke.   Neįgalumą turintiems 

mokiniams, jei jie dėl sveikatos būklės negali  kaukių dėvėti arba jų dėvėjimas gali pakenkti mokinio 

sveikatos būklei, rekomenduojama dėvėti apsauginius veido skydelius“. 

Mokytojo pastaba, rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu, svarstymas VGK,  mokyklos vadovo 

sprendimas nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso.    

23. Vykstant ugdymui nuotoliniu būdu laikytis progimnazijos „Ugdymo proceso organizavimo 

nuotoliniu būdu tvarkos apraše“ patvirtintų reikalavimų.  

Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, priminimas, įspėjimas, 

papeikimas, griežtas papeikimas.  

II. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA: NUOBAUDOS UŽ MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ 

1.  Pamokose naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su 

mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje (pavyzdžiui, kortos, maisto produktai, žaislai ir 

pan.). Renginių metu  aktų salėje naudotis mobiliaisiais telefonais (išskyrus atvejus, kai mobilieji 

telefonai reikalingi edukacinėms veikloms).    

Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, draudžiamų daiktų laikinas paėmimas - paimti daiktai grąžinami 

tik mokinio tėvams, globėjams;  tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK. 

2. Į progimnaziją atsinešti šiuos draudžiamus daiktus ir juos slėpti: nesveiko, greito maisto produkciją 

(pvz., traškučius, energetinius gėrimus), aštrius daiktus (pvz., peilius, rėžtukus, ylas ir pan., išskyrus 

atvejus, kai šie įrankiai reikalingi pamokose), šviečiančius lazerinius žibintuvėlius, petardas, dujų 

balionėlius, psichotropines medžiagas (pvz., alkoholio gaminius, elektronines cigaretes, narkotines 

medžiagas, psichotropinius vaistus, tabako gaminius), brangią elektroninę ir kompiuterinę įrangą. 

Draudžiamų daiktų laikinas paėmimas - paimti daiktai grąžinami tik mokinio tėvams, globėjams; 

tarnybiniai mokytojų pranešimai,  svarstymas VGK, direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba, įspėjimas, 

papeikimas, griežtas papeikimas.  

3. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, darbuotojų) veiklą ir 

pokalbius, įrašus platinti socialiniuose tinkluose. 

Draudžiamų daiktų laikinas paėmimas - paimti daiktai grąžinami tik mokinio tėvams, globėjams; 

tarnybiniai pranešimai, svarstymas VGK, direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba, įspėjimas, papeikimas, 

griežtas papeikimas.  

4. Įveikinėti progimnazijoje veikiančių kompiuterinių programų ar interneto svetainių apsaugos kodus; 

įsibrauti ir keisti svetimų kompiuterių tinklo, sistemos, interneto puslapio ar kito asmens, organizacijos 

internetinės prieigos duomenis.  

Direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, svarstymas VGK. 

5. Inicijuoti ir skatinti psichologinį ir fizinį smurtą, patyčias (pvz. muštynes, „viešus teismus“, skleisti 

šmeižtą, apkalbas realioje ir internetinėje erdvėje).  

Direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, tarnybiniai 

mokytojų pranešimai, svarstymas VGK, kitos mokytojų taikomos poveikio priemonės, pagrįsti fiziniai 

veiksmai, ugdymosi vietos pakeitimas (LR ŠMM 2012-08-28 d. įsakymas „Rekomendacijos dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“). 

6. Per pamokas be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto.   Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas.  

7. Per pertraukas be klasės vadovo, mokytojų, mokyklos administracijos, visuomenės sveikatos  

priežiūros specialistės leidimo išeiti iš mokyklos teritorijos, lankytis parduotuvėse ir kt. vietose.    
Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai. 

8. Per pamokas kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus. Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas. 

9. Bėgioti  koridoriais, vestibiulyje, persirengimo kambariuose, tualetuose; šūkauti, stumdytis, muštis, 

šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose, spjaudytis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti, 

užgaulioti, pravardžiuoti mokinius, mokytojus, mokyklos darbuotojus ir svečius.  

Direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas; kitos mokytojų 

taikomos poveikio priemonės, pagrįsti fiziniai veiksmai  (LR ŠMM 2012-08-28 d. įsakymas 

„Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“). 

10. Poilsio zonose triukšmauti, gadinti minkštasuolius ir kt. baldus, stalo žaidimus, laužyti suolelius, 

juos stumdyti ir kilnoti.  

Mokytojų pastaba, priminimas, įspėjimas, tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK. Už 

sugadintą progimnazijos turtą atlygina mokinys ir jo tėvai, įtėviai (globėjai) per 30 darbo dienų pagal 

abiejų šalių susitarimą. 

11. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus, juos slėpti.  

Tarnybiniai mokytojų pranešimai, svarstymas VGK, direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, įspėjimas, 

papeikimas, griežtas papeikimas; Už sugadintą mokinių, mokytojų ir mokyklos darbuotojų, progimnazijos 

turtą atlygina mokinys ir jo tėvai, įtėviai (globėjai) per 30 dienų pagal abiejų šalių susitarimą.   

12.  Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama vartoti alkoholį, narkotines, psichotropines medžiagas, 

rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), naudoti pirotechnines medžiagas. 

Tarnybiniai pranešimai, svarstymas VGK, direktoriaus pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas 

papeikimas, draudžiamų daiktų laikinas paėmimas - paimti daiktai grąžinami tik mokinio tėvams, 

globėjams.   
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