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I.

Bendrosios nuostatos

Kaišiadorių šventosios Faustinos mokyklos Mokinio elgesio taisyklės nustato mokinio
elgesį mokykloje ir kitose edukacinėse aplinkose.
Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatymu, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios
ir vidutinės priežiūros įstatymo pakeitimu, Rekomendacijomis dėl smurto prevencijos
įgyvendinimo mokyklose bei mokyklos darbą ir vidaus tvarką reglamentuojančiais
dokumentais.
Mokinių elgseną grindžiant šiomis taisyklėmis siekiama asmens nelygstamos vertės, jo
pasirinkimo laisvės, dorinės atsakomybės pripažinimo; ugdyti demokratinius santykius,
puoselėti šalies kultūros tradicijas.
lI. Mokinio teisės
1. Mokytis pagal savo gebėjimus, poreikius ir įgyti mokymosi pasiekimų pažymėjimą.
2. Visapusiškai ugdytis saugioje ir palankioje aplinkoje.
3. Būti gerbiamas, pripažįstamas kaip asmuo, išreikšti savo nuomonę, pageidavimus,
pasiūlymus.
4. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą bei mokymosi krūvį.
5. Būti apsaugotas nuo smurto.
6. Gauti specialiąją pedagoginę, psichologinę, socialinę, logopedo, gydomosios kūno
kultūros, pirminę sveikatos priežiūros, švietimo, informacinę pagalbą.
7. Rinktis dorinio ugdymo, neformaliojo švietimo programas.
8. Naudotis bendru mokyklos inventoriumi bei priemonėmis, laikantis naudojimosi jomis
taisyklių ir saugos reikalavimų.
9. Ugdytis socialines, emocines, sveikatos saugojimo kompetencijas vykdant mokykloje
patvirtintas šių kompetencijų ugdymo programas.
10. Patenkinti poreikį puoselėti savo gebėjimus, galias.
11. Dalyvauti savo elgesio, veiklos rezultatų aptarime.
12. Gauti nešališką informaciją apie savo ugdymosi pasiekimus, elgesio vertinimą, daromą
pažangą.
13. Atstovauti mokyklai dalyvaudamas įvairiose veiklose.
14. Turėti teisę į asmeninės informacijos konfidencialumą.
15. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
16. Mokyklos nustatyta tvarka būti skatinamas už pozityvų elgesį, veiklos rezultatus.
III. Mokinio pareigos
17. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas.
18. Puoselėti valstybinę kalbą, gerbti savo ir kitų tautų kultūrą, simbolius, papročius,
tradicijas.
19. Gerbti mokyklą, mokyklos bendruomenę.
20. Laikytis saugaus, kultūringo elgesio reikalavimų.

21. Pagarbiai sveikintis ir atsisveikinti su mokyklos bendruomenės nariais, mokyklos
svečiais.
22. Nežeminti savęs ir kitų nei žodžiais, nei elgesiu, nei veiksmais.
23. Pripažinti ir gerbti kitokią nuomonę.
24. Stengtis bendrauti taisyklinga lietuvių kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių.
25. Palaikyti švarą ir tvarką.
26. Laikytis asmens higienos reikalavimų.
27. Dėvėti tinkamą, tvarkingą aprangą, apavą.
28. Nepalikti savo daiktų be priežiūros.
29. Nerūkyti, nevartoti ir neplatinti alkoholio, narkotinių, toksinių ar kitų psichotropinių
medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų.
30. Nesmurtauti, nesityčioti, nesisavinti kito asmens daiktų.
31. Apie smurtą, patyčias nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus (klasės vadovą,
socialinį pedagogą, administracijos atstovą ar kitą mokyklos darbuotoją).
32. Padėti budėti mokytojams mokykloje ir auklėtojams bendrabutyje (vyresniųjų
specialiųjų klasių mokiniai).
33. Informuoti apie žinomą nusikalstamą veiką.
34. Nesivesti pašalinių asmenų į mokyklos patalpas ir renginius be mokyklos
administracijos leidimo.
35. Taupiai naudoti vandenį, elektros energiją, kitus išteklius.
36. Tausoti mokyklos, asmeninį, kitų asmenų turtą. Sugadinus - atlyginti padarytą žalą
pagal šalių susitarimą.
37. Iki rugsėjo 1 d. – pristatyti reikalingus dokumentus dėl mokyklos lankymo, iki rugsėjo
15 d. - pateikti medicininę pažymą apie sveikatos būklę.
IV. Mokinio elgesio taisyklės edukacinėse aplinkose
38. Nepraleisti pamokų, užsiėmimų be pateisinamos priežasties, nevėluoti.
39. Laiku ir tinkamai pasiruošti pamokai, užsiėmimui.
40. Turėti visas darbui reikalingas priemones.
41. Stropiai ir sąžiningai mokytis, lavinti savo gabumus.
42. Pamokų, užsiėmimų, renginių metu nedėvėti striukės, palto, kepurės, gobtuvo.
43. Vykdyti teisėtus mokytojo, kitų veiklos organizatorių nurodymus.
44. Be mokytojo, auklėtojo leidimo nepasišalinti iš pamokų, užsiėmimų, mokyklos
teritorijos.
45. Pamokų, užsiėmimų, renginių metų nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, garso
grotuvais, ausinukais ir kitomis, trukdančiomis dirbti, priemonėmis.
46. Be kito asmens sutikimo nedaryti jo vaizdo, garso įrašų.
V. Mokinio elgesio taisyklės valgykloje
47. Netriukšmauti, nesistumdyti, įeiti ir išeiti iš valgyklos tvarkingai.
48. Į valgyklą įeiti tik valgymui skirtu laiku, nusiplovus rankas.
49. Valgymo įrankius naudoti pagal paskirtį.
50. Kultūringai elgtis prie stalo, laikytis valgymo etiketo, pratintis sveikai maitintis.
51. Pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą, nusivalyti stalą, padėkoti už maistą.
52. Gerbti maisto ruošėjų darbą.
53. Vykdyti mokytojų, auklėtojų, valgyklos darbuotojų teisėtus nurodymus.
54. Nemėtyti maisto, neišsinešti jo iš valgyklos be mokytojo, auklėtojo leidimo.
55. Mokinys be mokytojo ar auklėtojo valgykloje neaptarnaujamas.

VI. Mokinio skatinimo ir motyvavimo priemonės
56. Padėka, pagyrimas žodžiu, raštu.
57. Įrašas (padėka, pagyrimas) elektroniniame dienyne.
58. Laiškas mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams).
59. Padėkos raštas.
60. Asmeninė dovana, prizas.
61. Suteikta galimybė dalyvauti paskatinimo veiklose.
62. Informacija mokyklos pasiekimų stende, mokyklos laikraštyje, internetinėje svetainėje.
63. Informacija žiniasklaidoje.
VII. Drausminimo ir auklėjamojo poveikio priemonės
64. Pastaba žodžiu.
65. Sutartis su mokiniu - elgesio modelio numatymas.
66. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje.
67. Įspėjimas (pranešimas) raštu tėvams
68. Nukentėjusiojo asmens atsiprašymas.
69. Papeikimas.
70. Griežtas papeikimas.
71. Kreipimasis – dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo priemonių taikymo
mokiniui.
72. Siūlymas pasirinkti kitą ugdymo įstaigą.
VIII. Baigiamosios nuostatos
73. Su šiomis taisyklėmis supažindinami visi mokyklos bendruomenės nariai.
74. Pagal šias elgesio taisykles kiekviena klasė, grupė rengia savo taisykles.
75. Klasės, grupės taisyklės informatyviai pristatomos, pastoviai aptariama, kaip jų
laikomasi.
______________

