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ALYTAUS PANEMUNĖS PROGIMNAZIJOS 

 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1. Aš esu Alytaus Panemunės progimnazijos mokinys, šios progimnazijos, Alytaus miesto ir 

Lietuvos patriotas. 

2. Progimnazijoje pagarbiai bendrauju su mokytojais ir kitais progimnazijos bendruomenės 

nariais. 

3. Namuose pagarbiai elgiuosi su šeimos nariais, vertinu jų pastangas rūpintis manimi. 

4. Viešose vietose elgiuosi taip, kaip tinka mokiniui (nerūkau, nevartoju svaigalų, narkotinių ir 

kitų psichiką veikiančių medžiagų). 

5. Atvykstu į mokyklą: 

5.1. griežtai laikydamasis saugaus eismo taisyklių; 

5.2. ne vėliau kaip 5 min. iki pirmos pamokos pradžios, žinodamas, kad pamokos prasideda ir 

baigiasi pagal tvarkaraštį; 

5.3. sveikinuosi su mokytojais, mokyklos darbuotojais, svečiais; 

5.4. jeigu esu priešmokyklinio ugdymo grupės ugdytinis ar 1–4 klasės mokinys, prieš pamokas 

nusirengiu klasės rūbinėje ir iki 7.30 val. laukiu I aukšto fojė, 7.30 val. einu į skaityklą) arba lieku 

fojė, atėjus mokytojai 7.45 val. einu į klasę;  

5.5. jeigu esu 5–8 klasės mokinys, prieš pamokas nusirengiu klasės rūbinėje ir iki pirmo 

skambučio laukiu I aukšto fojė,  nuo 7.30 val., jei yra poreikis, einu į skaityklą.  

6. Pamokų ir renginių metu: 

6.1. jeigu mokausi 5–8 klasėje, po pirmo skambučio laukiu mokytojo prie klasės, kabineto; 

6.2. įėjus į klasę mokytojui, atsistoju, mokytojui leidus, sėduosi; 

6.3. visas reikalingas darbui priemones (knygas, sąsiuvinius ir kt.) pasidedu ant suolo; 

6.4. vykdau mokytojų reikalavimus, saugiai elgiuosi ir dirbu, kol mokytojas paskelbia pamokos 

pabaigą; 

6.5. sėdžiu mokytojo paskirtoje darbo vietoje; 

6.6. išeinu iš pamokų tik gavęs klasės vadovo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto arba 

budinčio progimnazijos vadovo leidimą; 

6.7. jeigu negaliu dalyvauti pamokose, apie tai mano tėvai informuoja klasės vadovą; 

6.8. už praleistas pamokas atnešu pateisinančius dokumentus (gydytojo pažymas, tėvų(globėjų) 

paaiškinimus pagal mokyklos patvirtintą formą ir kt.; 

6.9. išvykti ilgesniam laikui galiu tik tėvams pateikus prašymą ir direktoriui leidus.  

6.10. kūno kultūros pamokose dalyvauju tik su sportine apranga ir sportiniais bateliais, 

persirengimo kambariuose elgiuosi pagal mokinių elgesio taisykles, į sporto salę įeinu ir iš jos išeinu 

tik mokytojui leidus; 

6.11. atvykęs į popamokinius renginius, nusirengiu rūbinėje ir laukiu I aukšto fojė, kol ateis 

budintis vadovas arba renginio organizatorius; 

6.12. į mokyklą nesinešu vertingų, su mokymusi nesusijusių daiktų, priešingu atveju - atsakau 

už jų saugumą pats; 

6.13. pasibaigus klasės renginiui ar kitoms veikloms, kartu su klasės draugais sutvarkau patalpą; 

6.14. pamokų ir renginių metu mobiliuoju telefonu nesinaudoju, išskyrus mokomųjų užduočių 

atlikimą suderinęs su mokytoju;  

6.15. mokykloje ir jos teritorijoje (be mokyklos administracijos leidimo) kitų asmenų 

nefilmuoju ir nefotografuoju. 

7. Pertraukų metu: 
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7.1. po skambučio išeinu iš klasės į koridorių, o esant geram orui – į mokyklos vidinį kiemelį; 

iš mokyklos teritorijos per ilgąsias pertraukas išeinu tik pateikęs raštišką tėvų prašymą direktoriui; 

7.2. koridoriuje netriukšmauju, nebėgioju, nesėdžiu ant palangių; 

7.3. nerūkau (tabako gaminių, elektroninių cigarečių), nevartoju ir kitaip nedisponuoju 

energetiniais gėrimais, svaigalais ir kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis; 

7.4. nesityčioju iš kitų, padedu tiems, iš kurių tyčiojasi, bendrauju su tais, kurie yra atstumti, 

informuoju suaugusiuosius apie patyčias; 

7.5. koridoriuose, laiptinėse einu tik dešine puse, laiptinėse nestoviu; 

7.6. po pamokos sutvarkau savo darbo vietą; 

7.7. už ne vietoje paliktus drabužius, kuprines ir/ar kitus daiktus atsakau aš pats; 

7.8. į mokyklą atsineštus maisto produktus ir gėrimus valgau bei geriu valgykloje, mokyklos 

vidiniame kiemelyje, poilsio zonose, laikydamasis kultūros ir higienos normų. 

8. Valgykloje: 

8.1. elgiuosi kultūringai ir pagarbiai (neišdykauju, nešūkauju, nešiukšlinu bei klausau budinčių 

mokytojų), patalpomis naudojuosi tik pagal paskirtį: valgykloje tik valgau (žinau, kad pertraukų metu 

nevalgantiems mokiniams draudžiama būti valgykloje ir užimti vietas);  

8.2. į valgyklą einu be palto ar striukės, kuprinę pasidedu lentynoje; 

8.3. prieš valgį plaunu rankas; 

8.4. saugau indus ir įrankius; 

8.5. pavalgęs indus nunešu į tam skirtą vietą; 

8.6. esant poreikiui, t. y. nespėjus suvalgyti nusipirkto maisto ar panorėjus jį neštis namo, 

maisto produktus išsinešu tik įsidėjęs į krepšelį. 

9. Rūpinuosi savo išvaizda, vadovėliais ir sąsiuviniais: 

9.1. į pamokas ir renginius ateinu apsirengęs mokykline uniforma. Sportinę aprangą dėviu tik 

dalyvaudamas kūno kultūros pamokose ir sportiniuose renginiuose. Puošiuosi saikingai; 

9.2. plaukus ir nagus tvarkau taip, kad atitiktų estetinius, higieninius ir sanitarinius reikalavimus 

bei netrukdytų praktiniams užsiėmimams; 

9.3. mano vadovėliai ir sąsiuviniai aplenkti, rūpestingai prižiūrimi. Vadovėlių kortelėje yra 

įrašai apie jų būklę ir savininką. Mokslo metų pabaigoje vadovėlius grąžinu mokytojui; 

9.4. esu atsakingas už man duotas priemones ir mokyklinį inventorių; už tyčia sugadintą 

mokyklos turtą ir kitas mokymo priemones atlygina mano tėvai.  

10. Paskatinimai:  

10.1. žinau, kad galiu pelnyti paskatinimus už puikius mokymosi pasiekimus ir gerą elgesį: 

10.1.1. padėkas; 

10.1.2. pagyrimus (žodžiu ar raštu) ir kt. 

11. Poveikio priemonės: 

11.1. žinau, kad už netinkamą elgesį man gali būti taikomos šios poveikio priemonės: 

11.1.1. būti pakviestas pokalbiui į Vaiko gerovės komisijos posėdį, gauti pastabą, papeikimą, 

griežtą papeikimą už pamokų praleidinėjimą be pateisinamos priežasties ir mokinio elgesio taisyklių 

pažeidimus; 

11.1.2. pakeista ugdymosi vieta; 

11.1.3. informuotas mokyklos vadovas ar jo įgaliotas atstovas;  

11.1.4. organizuotas daiktų patikrinimas; 

11.1.5. panaudoti pagrįsti fiziniai veiksmai. 

 

_____________________________ 


