
          Marijampolės Jono Totoraičio  

          progimnazijos direktoriaus  

          2018 m. gruodžio 4  d. 

           įsakymo Nr. V-408 

           priedas 

 

MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO 

TAISYKLIŲ APRAŠAS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas progimnazijos mokinys. 

2. Sudarydami mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai  (globėjai, rūpintojai) susipažįsta su šiomis 

taisyklėmis. 

3. Taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri mokytojai, klasių vadovai, kiti darbuotojai ir 

progimnazijos administracija.  

4. Mokinio elgesio taisyklės nustato Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijos mokinių elgesio 

normas pamokų, pertraukų ir renginių   metu.  

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

5. Kiekvienas mokinys turi teisę: 

5.1. mokytis pagal savo gebėjimus, poreikius ir nustatyta tvarka įgyti valstybinius standartus 

atitinkantį išsilavinimą; 

5.2. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems; 

5.3. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą; 

5.4. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

5.5. gauti informaciją apie pasikeitusį pamokų laiką, vyksiančius renginius, kitą aktualią 

informaciją; 

5.6. rinktis progimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, dalykų modulius, 

neformaliojo ugdymo būrelius; 

5.7. nemokamai naudotis progimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga, skirta mokymosi tikslams; 

5.8. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose; 

5.9. dalyvauti progimnazijos savivaldoje; 

5.10. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo ugdymo veiklos tobulinimo; 

5.11. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo, ugdymo karjerai ir kitą 

pagalbą; 

5.12. gauti progimnazijoje nemokamą maitinimą ir  pavėžėjimą įstatymų nustatyta tvarka. 

6. Mokiniai laisvos pamokos metu gali užsiimti savanoryste, laiką leisti valgykloje, skaitykloje, 

progimnazijos poilsio zonose. 

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

7. Mokinys privalo: 

7.1. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, progimnazijos personalą ir nežeminti jų 

nei žodžiu, nei elgesiu; 

7.2. pagarbiai bendrauti, pasisveikinti  su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos darbuotojais, 

laikytis saugaus, kultūringo elgesio reikalavimų pamokų, pertraukų bei renginių metu 

progimnazijoje ir už jos ribų; 



7.3. lankyti pamokas, klasės valandėles, pasirinktus būrelius ir nepraleisti jų be pateisinamos 

priežasties; 

7.4. pamokų praleidimo priežastis patvirtinančius dokumentus klasės vadovui pateikti ne vėliau 

kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į progimnaziją dienos (tėvai turi teisę pateisinti ne daugiau 

kaip 3 dienas per mėnesį); 

7.5. laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas 

priemones; 

7.6. pamokos metu laikytis mokytojo ir mokinių bendrų susitarimų dėl tvarkos ir elgesio;  

7.7. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

7.8. valgyti per tam skirtas pertraukas tik valgykloje; valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, 

pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų; 

7.9. pamokose ir renginiuose (jei tam tikrais atvejais nėra susitarta kitaip) vilkėti progimnazijos 

patvirtinto modelio uniformą (švarką), o kūno kultūros pamokose – sportinę aprangą;  

7.10. viršutinius rūbus pamokų metu laikyti mokinio spintelėje; 

7.11. išvykdamas iš progimnazijos, grąžinti  mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš 

bibliotekos paimtas knygas ir kt.; 

7.12. nedelsdamas informuoti progimnazijos darbuotojus apie progimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veiklas; 

7.13. gerbti budinčius mokytojus, klausyti jų nurodymų, gerbti kitų progimnazijos darbuotojų 

darbą ir pastangas palaikyti gražią ir tvarkingą progimnazijos aplinką; 

7.14. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra kviečiamas; 

7.15. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą bei teises.  

 

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

8. Mokinys neturi teisės: 

8.1. pamokų metu mokykloje dėvėti striukę, paltą, nešioti kepurę (gobtuvą) ir nederančius prie 

mokyklinės uniformos, keliančius grėsmę aplinkinių saugumui  papuošalus/aksesuarus; 

8.2. be mokytojo leidimo imti progimnazijos dokumentus; 

8.3. įsinešti į progimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, lazerius, 

cigaretes, elektronines cigaretes, energetinius ir alkoholinius gėrimus, narkotines ir psichotropines 

medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus; 

8.4. progimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti ir turėti energinių gėrimų, alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų, tabako, turėti ir rūkyti elektroninių cigarečių, žaisti azartinius žaidimus; 

8.5. ateiti į progimnaziją ir jos  teritoriją apsvaigęs nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų; 

8.6. atsinešti į progimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus 

ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

8.7. pamokų metu be mokytojo leidimo naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis 

priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje; mokytojas turi 

teisę paimti draudžiamą daiktą ir po pamokos grąžinti mokiniui arba jo tėvams; 

8.8. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti ir viešinti  kitų asmenų (mokinių, mokytojų, progimnazijos 

darbuotojų) veiklą ir pokalbius,virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią 

informaciją be jų sutikimo; 

8.9. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti ir gerti; 

8.10. pamokos metu išeiti iš kabineto be mokytojo leidimo, vaikščioti po progimnaziją ir trukdyti 

kitiems; 

8.11. ugdymo proceso metu išeiti už progimnazijos teritorijos ribų; 

8.12. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose 

vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.; 

8.13. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus, 

prekiauti progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais; 

8.14. niokoti progimnazijos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus; 



8.15. eiti į pamokas vilkėdamas sportine apranga, išskyrus kūno kultūros ir šokio pamokas; 

8.16. kūno kultūros persirengimo kambariuose šiukšlinti, mėtyti mokinių drabužius, kuprines ir 

kitus ten esančius daiktus. 

 

V. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

9. Mokiniai gali būti skatinami už:  

9.1. puikų ir labai gerą mokymąsi;  

9.2. pavyzdingą ir mandagų elgesį visos progimnazijos narių atžvilgiu;  

9.3. labai gerą pamokų ir neformaliojo ugdymo užsiėmimų lankymą;  

9.4. aktyvumą, iniciatyvumą pamokose;  

9.5. aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos veikloje;  

9.6. mokymosi pasiekimus, pastangas ir padarytą pažangą;  

9.7. progimnazijos garsinimą savivaldybės, regiono, respublikos mastu;  

9.8. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje; 

9.9. kilnų, pilietišką poelgį, kelio užkirtimą nusižengimui ar drausmės pažeidimui. 

10. Skatinimo priemones taiko:  

10.1. klasės vadovas;  

10.2. mokytojai;  

10.3. mokyklos vadovas;  

10.4. mokyklos savivaldos institucijos.  

11 . Mokinių skatinimo priemonės:  

11.1. žodinė padėka, pagyrimas;  

11.2. pagyrimas TAMO dienyne; 

11.3. mokytojo, klasės vadovo padėka raštu;  

11.4. progimnazijos direktoriaus padėka raštu;  

11.5. Gero elgesio medalis / Gero mokymosi statulėlė; 

11.6. progimnazijos direktoriaus, klasės vadovo padėka tėvams už gerą vaikų auklėjimą;  

11.7. ekskursijų, išvykų organizavimas;  

11.8. esant galimybei, apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis. 

12. Mokiniai gali būti paskatinami iškart po skatinimo verto poelgio ar veiksmo, pamokos, 

pertraukos metu, dienos, savaitės, mėnesio pabaigoje, renginių metu, pasibaigus mokslo metų 

pusmečiui ar mokslo metams. Padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią 

veiklą direktorius įformina įsakymu.  

 

VI. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

13. Mokiniams už mokymo sutarties, progimnazijos nuostatų, mokinio elgesio taisyklių 

nesilaikymą gali būti taikomos drausminimo priemonės. Drausminimo priemonės gali būti taikomos 

už:  

13.1. mokymosi priemonių neturėjimą; 

13.2. netinkamą elgesį (mokytojų ir kitų mokinių darbo trukdymą, nedalyvavimą ugdomojoje 

veikloje, savavališką išėjimą iš kabineto ir kt.) pamokų metu;  

13.3. naudojimąsi mobiliaisiais telefonais, mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese 

nereikalingais daiktais pamokų metu;  

13.4. vėlavimą į pamokas;  

13.5. pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties;  

13.6. nepagarbų, įžūlų, žeminantį elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos 

bendruomenės nariais;  

13.7. netinkamą elgesį: šiukšlinimą, spjaudymąsi, stumdymąsi, necenzūrinių žodžių vartojimą;  

13.8. dalyvavimą muštynėse, jų inicijavimą, organizavimą;  



13.9. alkoholio, tabako, energetinių gėrimų, elektroninių cigarečių,  narkotinių medžiagų 

vartojimą, platinimą, turėjimą progimnazijoje, progimnazijos teritorijoje ir jos prieigose;  

13.10. azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose;  

13.11. tyčinį progimnazijos turto, inventoriaus, mokymo priemonių  sugadinimą;  

13.12. svetimų daiktų pasisavinimą;  

13.13. grubius mokinio elgesio taisyklių, mokymo sutarties, kitų galiojančių progimnazijos 

vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų pažeidimus (pažeidimai, keliantys grėsmę mokinių ar 

kitų asmenų saugumui ir sveikatai). 

14. Drausminimo priemones taiko:  

14.1. klasės vadovas;  

14.2. mokytojas;  

14.3. socialinis pedagogas; 

14.4. Vaiko gerovės komisija; 

14.5. mokytojų taryba; 

14.6. progimnazijos direktorius; 

14.7. progimnazijos taryba. 

15. Mokinių drausminimo priemonės: 

15.1. įspėjimas žodžiu; 

15.2. pastaba raštu (TAMO dienyne);  

15.3. tėvų (globėjų, rūpintojų ) informavimas žodžiu/raštu (mokytojai/klasės vadovas);  

15.4. klasės vadovo, pedagogų, pagalbos specialistų, administracijos pokalbis su mokiniu ir jo 

tėvais (globėjais, rūpintojais);  

15.5. reikalavimas atlyginti padarytą žalą progimnazijai, mokiniams, darbuotojams ar kitiems 

asmenims;  

15.6. mokinio elgesio aptarimas Vaiko gerovės komisijos posėdyje klasės vadovo/socialinio 

pedagogo teikimu (už pasikartojančius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus; dalyvauja ir mokinio 

tėvai (globėjai)).  

15.7. kreipimasis į Marijampolės savivaldybės atvejo vadybininką dėl kompleksinės pagalbos 

vaikui ir šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimo ir įdiegimo; 

15.8. ypatingais atvejais, jei mokinio elgesys kelia grėsmę kitų bendruomenės narių saugumui, 

progimnazijos tarybos teikimu direktorius priima nutarimą dėl siūlymo pakeisti mokyklą (dalyvauja 

mokinio tėvai (globėjai)).  

16. Mokinių drausminimo priemonių taikymas:  

16.1. mokymosi priemonių neturėjimas: pirmą kartą neatsinešus reikiamų mokymo priemonių – 

žodinis mokytojo įspėjimas,  pasikartojus – pastaba TAMO dienyne, informuojami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai), klasės vadovas; 

16.2.  netinkamas elgesys (mokytojų ir kitų mokinių darbo trukdymas, nedalyvavimas 

ugdomojoje veikloje, savavališkas išėjimas iš kabineto ir kt.) pamokų metu:  pirmą kartą pastebėjus 

– žodinis mokytojo įspėjimas, pasikartojus netinkamam elgesiui pamokoje – rašoma pastaba 

TAMO dienyne, informuojamas klasės vadovas, kuris informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus); surinkus 3 pastabas TAMO dienyne, informuojamas socialinis pedagogas; mokinio 

elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba administracijos posėdyje, kviečiami 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

16.3. naudojimasis mobiliaisiais telefonais,  mp3 grotuvais ar kitais ugdymo procese 

nereikalingais daiktais pamokų metu: pirmą kartą  – žodinis mokytojo įspėjimas, pasikartojus 

analogiškam pažeidimui, rašoma pastaba TAMO dienyne, informuojamas klasės vadovas ir 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); surinkus 3 pastabas TAMO dienyne, klasės vadovas informuoja 

socialinį pedagogą; mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba 

administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokytojas turi teisę paimti 

iš mokinio telefoną, grotuvą ir kitus ugdymo procese nereikalingus daiktus, grąžinti juos tik tėvams 

(globėjams, rūpintojams);  



16.4. vėlavimas į pamokas: pirmą kartą  – žodinis mokytojo įspėjimas, pasikartojus analogiškam 

pažeidimui, rašoma pastaba TAMO dienyne, informuojamas klasės vadovas, kuris informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); mokiniui surinkus 3 pastabas TAMO dienyne, informuojamas 

socialinis pedagogas; mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje arba 

administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

16.5. pamokų praleidinėjimas be pateisinamos priežasties:  praleidus  5 ir daugiau pamokų per 

mėnesį be pateisinamos priežasties, klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), 

mokiniui skiriamas žodinis įspėjimas; praleidus daugiau kaip 15 pamokų be pateisinamos 

priežasties per mėnesį, klasės vadovas kviečia atvykti į mokyklą tėvus (globėjus, rūpintojus); 

praleidus daugiau kaip 50 proc. pamokų per mėnesį, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą; 

mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai); jei mokinys, pritaikius minėtas priemones, toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos 

priežasties, socialinis pedagogas informuoja Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Marijampolės apskrities skyrių arba kreipiasi į 

savivaldybę dėl minimalios priežiūros priemonės taikymo vaikui;  

16.6. nepagarbus, įžūlus, žeminantis elgesys su mokytojais, mokiniais, kitais mokyklos 

bendruomenės nariais: iš karto  informuojamas klasės vadovas; kartojantis netinkamam mokinio 

elgesiui, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą; mokinys svarstomas Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje  arba administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

16.7. netinkamas elgesys: šiukšlinimas, spjaudymas, stumdymasis, necenzūrinių žodžių 

vartojimas:  iš karto informuojamas klasės vadovas;  kartojantis mokinio netinkamam elgesiui, 

klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą; mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje  arba administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

16.8. dalyvavimas muštynėse, jų inicijavimas, organizavimas: įvykus konfliktinei, pavojų kitų 

saugumui ir sveikatai keliančiai situacijai, iš karto informuojamas klasės vadovas,  socialinis 

pedagogas ir tėvai (globėjai, rūpintojai),  pasikartojus analogiškam pažeidimui, mokinys svarstomas 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje  arba administracijos posėdyje, kviečiami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai);   

16.9. alkoholio, tabako, energetinių gėrimų, elektroninių cigarečių, narkotinių medžiagų 

vartojimas, platinimas, turėjimas mokykloje, mokyklos teritorijoje ir jos prieigose: už rūkymą 

mokyklos patalpose, mokyklos teritorijoje ir prieigose – įspėjimas žodžiu, klasės vadovas 

informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); pasikartojus rūkymo atvejui, klasės vadovas informuoja 

socialinį pedagogą, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje  arba administracijos 

posėdyje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo 

alkoholio ar narkotinių medžiagų, informuojamas klasės vadovas, socialinis pedagogas, kviečiami 

medikai, tėvai (globėjai, rūpintojai). Tėvams atsisakius atvykti, kviečiama policija,  mokinys 

svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje  arba administracijos posėdyje, kviečiami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai);  

16.10. azartinių lošimų organizavimas ir dalyvavimas juose: pastebėjus mokinius lošiant 

azartinius žaidimus, informuojamas klasės vadovas, kuris informuoja tėvus/globėjus;  pasikartojus 

azartiniams lošimams mokykloje, klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą; kviečiami 

tėvai/globėjai. Jei mokinys mokykloje sistemingai lošia azartinius žaidimus, svarstomas 

administracijos posėdyje, kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai);  

16.11. tyčinis mokyklos turto sugadinimas: informuojamas klasės vadovas ir mokyklos 

administracija, kviečiami tėvai (globėjai), reikalaujama atlyginti padarytą žalą pagal mokymo 

sutartį, CK 6.275 str.; 

16.12. svetimų daiktų pasisavinimas: informuojamas klasės vadovas, kuris informuoja tėvus 

(globėjus), socialinį pedagogą, gali būti kviečiama policija; pasikartojus svetimų daiktų 

pasisavinimo atvejams, mokinio elgesys svarstomas administracijos posėdyje, dalyvauja tėvai 

(globėjai), informuojama policija;  

16.13. grubūs mokinio elgesio taisyklių, mokymo sutarties pažeidimai  (pažeidimai, keliantys 

grėsmę mokinių ar kitų asmenų saugumui ir sveikatai): mokiniams, nesilaikantiems mokinio  



taisyklių, mokymo sutarties, mokytojas ar klasės vadovas pareiškia žodinį įspėjimą; pasikartojus 

trims pažeidimams,  klasės vadovas informuoja socialinį pedagogą, kviečiami tėvai (globėjai); 

kartojantis netinkamam mokinio elgesiui, mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, 

direktoriaus įsakymu mokiniui rašomas papeikimas informuojant tėvus (globėjus);  mokiniui gavus 

trečią direktoriaus papeikimą, kreipiamasi į Marijampolės savivaldybės atvejo vadybininką dėl 

kompleksinės pagalbos vaikui ir šeimai teikimo veiksmų sekos sukūrimo ir įdiegimo. 

 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Su taisyklėmis klasių vadovai mokslo metų pradžioje mokinius supažindina pasirašytinai, o 

mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) – pirmojo informacinio susirinkimo metu. 

18. Taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto svetainėje, mokyklos stenduose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


