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ŠIAULIŲ DAILĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

 

1. Laikytis mokyklos mokinių elgesio taisyklių. 

2. Puoselėti mokyklos tradicijas ir ginti jos garbę. 

3. Atstovauti mokyklai miesto, respublikiniuose ir tarptautiniuose renginiuose bei šventėse. 

4. Pagarbiai elgtis su bendraamžiais, mandagiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos  

bendruomenės nariais. 

5. Informuoti mokytojus pastebėjus muštynes, patyčias, neatsargų elgesį, inventoriaus ar turto 

gadinimą. 

6. Pamokų metu mokytis, jausti atsakomybę už savo ugdymosi rezultatus ir elgesį. 

7. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.  

8. Atsinešti priemones, reikalingas pamokai. 

9. Atsakyti už savo mokymosi vietos ir duotų priemonių saugojimą, tvarkingumą ir švarą. 

10. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą, kitas kalbas ir kultūras. 

11. Saugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybę. 

12. Tausoti mokyklos turtą, taupyti energetinius resursus. 

13. Stengtis rūšiuoti atliekas, nešiukšlinti. 

14. Rengtis tvarkingai ir švariai. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

 

15. Įgyti kokybišką ugdymą mokykloje. 

16. Mokytis pagal individualius gebėjimus. 

17. Teisė į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę. 

18. Rengti ir dalyvauti parodose, konkursuose, projektuose. 

19. Dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka. 

20. Mokytis sveikoje ir saugioje ugdymo(si) aplinkoje. 

21. Pamokų metu mobiliaisiais įrenginiais naudotis atliekant dalyko užduotis, tik mokytojui  

leidus. 

22. Mokiniui nesutikus su mokytojo neigiamu įvertinimu, dar kartą moksleivio žinias patikrina 

mokytojų komisija, sudaryta pavaduotojo ugdymui ir patvirtinta direktoriaus įsakymu. 

23.  Mokinys gali prisijungti prie elektroninio dienyno ir asmeniškai žinoti savo pažymius. 

24. Kiekvieną pusmetį gauti pažymą apie mokymosi rezultatus, jei tėvai raštiškai atsisako  

prisijungti prie el. dienyno. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

25. Neštis į mokyklą mokymuisi nereikalingus daiktus. 
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26. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, prekiauti jomis, platinti  

įvairią informaciją draudžiamą teisės aktais. 

27. Smurtauti, tyčiotis, įžeidinėti, keiktis, pravardžiuoti, kitaip kenkti aplinkiniams, jų sveikatai ir 

saugumui. 

28. Žaisti azartinius žaidimus, vartoti necenzūrinius žodžius. 

29. Savintis kito asmens daiktus, vogti. 

30. Bėgioti mokykloje. 

31. Mokyklos patalpose ir teritorijoje laistytis vandeniu ar kitais skysčiais. 

32. Nešti sniegą ir kitas birias medžiagas, mėtytis mokyklos patalpose, kieme.  

33. Draudžiama užsiimti veikla, trukdančia pamokos darbui. 

34. Eksponuoti ne savo darbus.  

35. Gadinti svetimą darbą. 

36. Mokinių darbai, atlikti, vadovaujant dailės mokyklos mokytojams, negali būti naudojami  

nenurodant mokyklos pavadinimo, mokinio ir mokytojo vardo bei pavardės. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

37. Mokiniai gali būti skatinami už puikų ir / ar labai gerą mokymąsi, lankomumą, aktyvų 

dalyvavimą konkursuose, projektuose ir kt. 

38. Padėkos raštais, dovanomis. 

39. Pagyrimais už gerą mokymąsi bei elgesį. 

40. Viešinant mokyklos informaciniais kanalais ir renginių metu. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

41. Už šiurkštų mokyklos elgesio taisyklių pažeidimą (mokytojų raštu fiksuotą patyčių  

prevencijos protokole bei Smurto ir patyčių prevencijos komisijoje aptartą ir įvertintą įvykį (t. y.  

muštynes, pasikartojantį tyčiojimąsi, vagystes ir kt.) gali būti taikomos drausminės nuobaudos ar net 

šalinimas iš mokyklos. 

42. Už sugadintą mokyklos turtą mokiniai (jų tėvai, globėjai, rūpintojai) privalo atlyginti žalą. 

43. Mokiniai, neišklausę numatyto akademinių valandų kurso arba neatlikę 1/2 numatytų praktinių 

užduočių, paliekami kartoti kurso. 

44. Mokiniai, besimokantys baigiamajame kurse ir neatlikę 2/3 privalomų užduočių arba neatlikę 

baigiamojo darbo, paliekami kartoti kurso. 

45. Pažeidus mokyklos mokinių elgesio taisykles, mokiniai gali būti perkeliami į kokybiškam  

ugdymui(si) palankesnes grupes. 

46. Mokiniai, gavę neigiamus metinius įvertinimus ir per nustatytą laikotarpį neatsiskaitę,  

direktoriaus pavaduotojui ugdymui rekomenduojant ir mokytojų tarybai nusprendus, paliekami kartoti 

kursą. 

47. Mokiniai atsako už mokinio pareigų, apibrėžtų mokinių elgesio taisyklėse, nevykdymą. 

 

                                             _______________________________ 

  

 


