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VILNIAUS DARŽELIO-MOKYKLOS „LOKIUKAS“
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOJE, KLASĖJE

Mokinių teisės:
1. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį
išsilavinimą;
2. Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas;
3. Gauti geros kokybės švietimą;
4. Į psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, švietimo
informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą
ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
5. Rinktis Mokykloje siūlomas neformaliojo švietimo programas, būrelius ir kt.;
6. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;
7. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
8. Nemokamai naudotis Mokyklos vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi;
9. Įstatymų nustatyta tvarka gauti Mokykloje nemokamą maitinimą;
10. Naudotis kitomis mokinio teisėmis, numatytomis sutartyje su Mokykla.
Mokinių pareigos:
11. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir laikytis šių taisyklių bei sutarties su Vilniaus darželiumokykla „Lokiukas“ (toliau – Mokykla) sąlygų;
12. Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, laikytis Lietuvos
Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių;
13. Gerbti savo valstybę, gimtąją kalbą ir kultūrą, puoselėti pagarbą kitų tautų kultūros paveldui;
14. Mokykloje devėti uniformą, klasėje avėti patogią ne lauko avalynę, o koncertų metu būti
šventiškai apsirengusiam;
15. Stropiai mokytis, vykdyti mokytojo užduotis, atsinešti reikalingas mokymo priemones;
16. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose;
17. Dalyvauti vietos bendruomenės veiklose, gerinant mokyklos mokymo(si) aplinką;
18. Pavyzdingai elgtis mokykloje švenčių ir parodų metu, išvykų metu būti atidiems, mandagiems;
19. Laikytis saugos elgesio taisyklių;
20. Pertraukų metu nesistumdyti, netriukšmauti, nebėgioti, reaguoti į mokytojo ir budinčiųjų
pastabas.
21. Pamokų metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties;
22. Lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai nepasišalinti iš pamokų;
23. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinama medicinos įstaigos arba tėvų pažyma, kur
nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Ligos atveju iki trijų dienų pateisinimą gali rašyti
tėvai, jei sergama ilgiau nei tris dienas - turi būti gydymo įstaigos pažyma;
24. Susirgus ar susižeidus mokykloje kreiptis į mokytoją arba mokyklos administraciją;
25. Mokyklos bibliotekoje, valgykloje ar kitose bendrose mokyklos patalpose mokiniai privalo
laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos.

Mokiniui draudžiama:
26. Būti mokykloje be mokytojo priežiūros, nevykstant renginiams ar užsiėmimas;
27. Ateiti į pamokas, renginius netvarkingai, nešvariai apsirengus ar be priežasties vėluoti;
28. Trukdyti vesti pamokas ir renginius;
29. Pamokos metu vaikščioti klasėje ir trukdyti mokytojui vesti pamoką, savavališkai išeiti iš
klasės;
30. Be mokytojo leidimo imti mokytojui ir mokyklai priklausančius daiktus, dokumentus;
31. Mokykloje ir jos teritorijoje šiukšlinti;
32. Žaisti žaidimus iš pinigų ar daiktų;
33. Vartoti necenzūrinius žodžius (keiktis);
34. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, vartoti fizinį ir psichologinį smurtą,
žaisti pavojingus žaidimus, naudoti pirotechnines priemones;
35. Tyčiotis iš mokinių ir Mokyklos darbuotojų, pravardžiuotis;
36. Naudotis mobiliuoju ryšiu ir kitais el. įrenginiais pamokų ar kitų mokyklos reginių metu. Iš
mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ar kitą el. įrenginį,
grąžinant jį tik mokinio tėvams;
37. Mokykloje ir jos teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu ar kitu el. įrenginiu
išskyrus atvejus, kai filmavimas vyksta suderinus su filmuojamaisiais ir jei tai tarnauja ugdymo
tikslams. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla turi teisę paimti telefoną ar kitą el.
įrenginį, grąžinant jį tik mokinio tėvams;
38. Pertraukų metu stumdytis, triukšmauti, smarkiai bėgioti, sėdėti ant palangių;
39. Atsinešti brangius daiktus, dideles pinigų sumas (atsinešus už jų saugumą atsako pats mokinys);
40. Pasisavinti (vogti) jam nepriklausančius daiktus (rastus svetimus daiktus turi perduoti mokyklos
administracijai);
41. Į mokyklą neštis pavojų keliančius bei nereikalingus darbui pamokoje daiktus (pavojų keliantys
daiktai paimami iš vaiko ir perduodami vaiko tėvams).

Mokinių drausminimo būdai:
42. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės: direktoriaus įsakymas – įspėjimas,
aptarimas mokytojų tarybos posėdyje, Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
43. Mokytojas informuoja tėvus (globėjus) apie netinkamą elgesį, blogą mokymąsi bei pamokų
praleidinėjimą.Tėvai (globėjai) kviečiami į mokyklą.
44. Taip pat drausminimui taikomas „5 REAGAVIMO ŽINGSNIŲ PLANAS“.

Mokinių skatinimas:
45. Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės: direktoriaus įsakymas, padėkos raštas;
46. Labai gerais pažymiais mokslo metus užbaigę moksleiviai, įvairių konkursų nugalėtojai
apdovanojami padėkos ir pagyrimo raštais, atminimo dovanomis, ekskursijomis, kitomis
skatinimo formomis.

