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KĖDAINIŲ KALBŲ MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Kėdainių kalbų mokyklos mokinių, dalyvaujančių formalųjį švietimą papildančio 

ugdymo ir neformaliojo vaikų švietimo programose, elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką mokykloje, jos teritorijoje bei apibrėžia bendrąsias 

mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

2. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, kitais norminiais teisės aktais. 

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

3. Mokinys turi teisę: 

3.1. mokytis, dalyvauti veiklose savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir 

fiziškai saugioje aplinkoje; 

3.2. gauti kokybišką ugdymo paslaugą; 

3.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

3.4. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos mokytojus ir darbuotojus; 

3.5. teisės aktų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

3.6. gauti nešališką savo pasiekimų įvertinimą. 

4. Mokinys privalo: 

4.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių 

dokumentų, su kuriais buvo supažindinti pasirašytinai, reikalavimų; 

4.2. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių; 

4.3. gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos bendruomenės narių nuosavybę, atlyginti 

padarytą materialinę žalą, saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius; 

4.4. pateikti mokytojui pažymą (arba jos kopiją) apie sveikatos būklę iki einamųjų metų 

rugsėjo 20 d.; 

4.5. gerbti gimtąją kalbą ir kitas kalbas bei kultūras; 

4.6. laikytis etikos normų; 

4.7. vykdyti mokyklos administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus; 

4.8. apie neatvykimą į pamokas ar kitas veiklas ilgiau kaip dvi savaites informuoti 

mokytoją ar administraciją; 

4.9. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

4.10.  rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų;  

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

4.12. palaikyti švarą ir tvarką mokykloje ir jos teritorijoje; 

4.13. laikytis saugaus elgesio taisyklių mokykloje. 

5. Mokiniui draudžiama: 

5.1. trukdyti vesti pamokas, renginius ir kitas veiklas; 

5.2. teršti ir niokoti patalpas, aplinką; 

5.3. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, fiziškai ar psichologiškai 

smurtauti, tyčiotis iš mokinių, kitų mokyklos bendruomenės narių; 

5.4. mokykloje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas 

(tabaką, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų; 

5.5. mokykloje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos 

gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų; 
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5.6. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai 

elgtis; 

5.7. be mokytojo leidimo naudotis mobiliuoju telefonu per pamokas, kitas ugdymo veiklas. 

Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę atimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio 

tėvams / globėjams; 

5.8. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti. 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

6. Mokiniai skatinami už aktyvų dalyvavimą mokyklos veikloje, puikius akademinius 

pasiekimus, įvairius išskirtinius nuopelnus:  

6.1. mokyklos direktoriaus padėkos raštu; 

6.2. atminimo dovanomis; 

6.3. parama, dalyvaujant projektinėje veikloje, pagal mokyklos finansines galimybes. 

7. Mokiniui, pažeidusiam šias Taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo poveikio 

priemonės: 

7.1. žodinės (pastaba, įspėjimas, pokalbis); 

7.2. Mokytojų tarybos nutarimu Mokinio  tėvams siūloma nutraukti mokymo sutartį. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8. Mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina grupės auklėtojas, jei tokio nėra 

– programos mokytojas iki einamųjų metų rugsėjo 20 d. 

9. Taisyklės gali būti keičiamos, pildomos direktoriaus įsakymu, atsižvelgus į bendruomenės 

pasiūlymus. 

________________________________ 


