PATVIRTINTA
Direktoriaus 2013 m. birželio 13 d.
įsakymu Nr. 125

KAUNO PILĖNŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno Pilėnų pagrindinės mokyklos (toliau – Mokyklos) Mokinio elgesio taisyklės
reglamentuoja mokinių elgesį šioje ugdymo įstaigoje.
II. MOKINIO TEISĖS
Mokinys turi teisę:
2. Naudotis Visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų
Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
3. Gauti valstybinius standartus atitinantį išsilavinimą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį
išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas
asmenybei vystytis.
4. Gauti informaciją apie Mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas.
5. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą.
6. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, renkantis Mokyklos siūlomus
pasirenkamuosius dalykus, jų modulius, užsienio kalbą, neformaliojo ugdymo būrelius.
7. Ugdytis fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higieninius reikalavimus atitinkančią darbo
vietą.
8. Nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose
esančiu inventoriumi, informacinių komunikacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams).
9. Į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
10. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
11. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo ugdymo veiklos tobulinimo.
12. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir sveikatos priežiūros
pagalbą.
13. Įstatymų nustatyta tvarka gauti mokykloje nemokamą maitinimą.
14.
15.
16.
17.

Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.
Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti Mokyklos bendruomenės gyvenime.
Įgyjant pagrindinį išsilavinimą dalyvauti žinių patikrinime.

III. MOKINIO PAREIGOS
18. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
19. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
20. Gerbti save, kitus bendruomenės narius ir visą mokyklos personalą, paisyti jų
nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
21. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas ir būti tolerantiškiems kitų
šalių kalboms ir kultūroms.
22. Laikytis savitarpio pagarbos principų pamokų, pertraukų, renginių, išvykų metu.
23. Pertraukų metu netrukdyti kitų poilsiui, nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti.
24. Stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, turėti visas mokymuisi būtinas
darbo priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę
aprangą ir pan.)
25. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo
priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai
ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo atvykimo į mokyklą
dienos. Tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 iš eilės
dienas ir pavienes pamokas.
26. Nevėluoti, laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus.
27. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas
mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti
pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nesinaudoti mobiliojo
ryšio priemonėmis, nekalbėti su draugais ir kt.)).
28. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą ateiti
švaria, tvarkinga apranga.
29. Mokykloje vilkėti mokyklos numatytą aprangą:
29.1. 1–4 klasių mokiniai dėvi mėlynas džinsines kelnes arba sijoną ir tamsiai raudonos
spalvos megztinius;
29.2. 5–10 klasių mokiniai mėlynas džinsines kelnes arba sijoną ir pilkos spalvos švarkus
arba megztinius.
30. Viršutinius drabužius (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius) pamokų metu
laikyti rūbinėje.
31. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
32. Budėti pertraukų metu mokykloje nustatytu grafiku (taikoma 6–10 klasių mokiniams).
33. Gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus.
34. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų bendruomenės narių ir mokyklos turtą (inventorių,
patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones).
35. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio
reikalavimų.

36. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
37. Išvykstant iš mokyklos, grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, vadovėlius, iš
mokyklos bibliotekos paimtas knygas.
38. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui
medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.
39. Jei yra pakviestas, privalo dalyvauti Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdžiuose.
IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
40. Pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti
pamokas.
41. Pamokų metu valgyti, gerti gėrimus.
42. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis,
nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio
reikalavimo:
42.1. mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą
ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, ir grąžinti ją po pamokos;
42.2. jei mokinys nesilaiko reikalavimų ir piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas
paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę
ir ją grąžina tik mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).
43. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines
ir psichotropines medžiagas (tarp jų ir elektronines cigaretes) ar kitus kenksmingus ir sveikatai
pavojingus daiktus.
44. Mokykloje ir jos teritorijoje (apie 100 m.) vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines
medžiagas, rūkyti paprastas ir elektronines cigaretes, žaisti azartinius žaidimus, taip pat draudžiama
ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių
medžiagų.
45. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja patyčias, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
46. Vartoti necenzūrinius žodžius, trukdyti kitų darbui ir poilsiui – bėgioti koridoriais,
šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose, spjaudytis.
47. Naudoti kitų asmenų atžvilgiu fizinį ir psichologinį smurtą.
48. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius.
49. Negavus sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų)
veiklą ir pokalbius.
50. Prekiauti Mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra
numatyta Mokyklos organizuojamų mugių metu.
51. Niokoti ir gadinti svetimus daiktus, Mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas,
tualetus, spardyti šiukšliadėžes, duris, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).

52. Pamokų metu dėvėti paltus, striukes, Mokyklos patalpose nešioti kepures ir gobtuvus.
V. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS
53. Klasės vadovo ar dalyko mokytojo bei administracijos atstovo viešas pagyrimas.
54. Klasės vadovo ar dalyko mokytojo bei administracijos rašytinė padėka.
55. Direktoriaus padėka mokinio tėvams už mokinio gerą mokymąsi ir elgesį.
56. Už gerą mokymąsi bei elgesį, aktyvumą organizuojant mokyklos renginius, laimėjus
konkursus, olimpiadas, varžybas mokiniams suteikiama galimybė dalyvauti mokyklos
organizuojamose tikslinėse kelionėse, ekskursijose bei kt. renginiuose.
57. Apdovanojimai Padėkos raštais, asmeninėmis dovanomis, prizais.
VI. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJIMO POVEIKIO PRIEMONĖS
58. Mokiniui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios prevencinės
drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:
58.1. Pokalbiai su klasės auklėtojais, mokyklos specialistais, mokyklos vadovais.
58.2. Įspėjimas žodžiu - taikoma mokiniui, pirmą kartą be pateisinamos priežasties
praleidusiam 40 proc. pamokų per kalendorinį mėnesį, taip pat padarius kitus nežymius šių taisyklių
pažeidimus.
58.3. Sutartis su mokiniu, kuria raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas nekartoti padarytų
pažeidimų – taikoma mokiniui pakartotinai be pateisinamos priežasties praleidusiam 40 proc.
pamokų per kalendorinį mėnesį, taip pat padarius kitus nežymius šių taisyklių pažeidimus.
58.4. Tėvų informavimas – taikoma mokiniui neįvykdžius sutartyje su mokiniu nustatytų
mokinio įsipareigojimų ir kai poveikio priemonės, nurodytos 58.1 - 58.3 punktuose, nepadaro jokio
poveikio.
58.5. Pokalbis Vaiko gerovės posėdyje taikomas už nuolatinius piktybinius mokinio elgesio
taisyklių pažeidimus: pareigų nevykdymą, teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos nusikalstamos
veiklos įvykdymą. Mokiniui neatvykus į pokalbį VG komisijoje, taikomos griežtesnės poveikio
priemonės.
58.6. Papeikimas – taikoma mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties nuo 31 iki 50
proc. pamokų per pusmetį, šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, už įžūlų elgesį
su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių
vartojimą, rūkymą ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimą mokyklos teritorijoje.
58.7. Griežtas papeikimas – taikoma mokiniui praleidus be pateisinamos priežasties daugiau
kaip 50% pamokų per pusmetį, sistemingą šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą,
pasikartojantį įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo
procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą mokyklos teritorijoje, alkoholinių gėrimų,
narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą mokykloje, atvykimą į mokyklą apsvaigus, tyčia
sugadintą ar sunaikintą mokyklos turtą.

58.8. Nepilnamečių reikalų inspekcijos, Kauno švietimo skyriaus ar Vaikų teisių apsaugos
tarnybos informavimas – priemonės imamasi mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose
taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant šias taisykles, įžūliai elgiantis su
mokyklos bendruomenės nariais, chuliganiškai elgiantis, trukdant ugdymo procesui, vartojant
necenzūrinius žodžius, vartojant narkotines ir psichotropines medžiagas mokykloje ar jos
teritorijoje, atvykus į mokyklą apsvaigusiam nuo alkoholio ar narkotinių bei psichotropinių
medžiagų, tyčia sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą.
58.9. Svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje teikiant rekomendaciją šalinti mokinį iš
mokyklos taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir
akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui ar piktybiškai nelanko mokyklos.
58.10. Kreipimasis dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui –
taikoma šio įstatymo 8 str. numatytais atvejais.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
59. Numatomos poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo
sąlygos ir tvarka Mokykloje (1 priedas).
60. Su Mokinio elgesio taisyklėmis ir priedais mokinius pasirašytinai supažindina klasės
vadovas ar kitas mokyklos direktoriaus įgaliotas asmuo.
61. Mokinys atsako už Mokinio elgesio taisyklių ir mokymo(si) sutartyje apibrėžtų
įsipareigojimų laikymąsi.
62. Už padarytą žalą ir/ar sugadintus daiktus atsako mokinys. Jeigu mokinys nepilnametis,
už padarytą žalą atsako jo tėvai (globėjai, rūpintojai) LR teisės aktų nustatyta tvarka.
63. Keičiantis įstatymams, mokyklos darbo organizavimo tvarkai Mokinio elgesio taisyklės
gali būti koreguojamos, papildomos.
64. Taisyklės skelbiamos viešai (mokyklos interneto svetainėje, elektroniniame dienyne,
skelbimų lentoje).
_____________________________________

1 priedas
POVEIKIO PRIEMONĖS NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
1. Mokykloje numatomos poveikio priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams, taip
pat pagrindines šių priemonių taikymo mokykloje sąlygas.
2. Vartojamos sąvokos:
2.1. draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių
apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo,
sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti Mokykloje draudžiami turėti daiktai
(reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse ar
kituose Mokyklos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose;
2.2. netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir/ar kitų
asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat
pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų
garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesys;
2.3. poveikio priemonė – mokyklos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar
sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio
pagarba grįstą ugdymosi aplinką;
2.4. pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję mokyklos darbuotojo veiksmai
mokinio atžvilgiu, kurių gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo
paties ir/ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba
užkirsti jam kelią;
2.5. ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant
mokinio ugdymąsi kitoje mokyklos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą.
3. Poveikio priemonės ir bendrosios jų taikymo sąlygos:
3.1. Mokyklos darbuotojas, užtikrindamas mokyklos bendruomenės ir/ar aplinkos saugumą,
gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis veiksmų:
3.1.1. Pakeisti mokinio ugdymosi vietą. Ugdymosi vietos pakeitimas taikomas mokytojo
sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi procesą pamokos metu.
Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio mokytojo
pamokos trukmei, kurios metu mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis, jam teikiama reikiama
švietimo pagalba.
3.1.2. Iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą asmenį. Mokyklos vadovas ar jo įgaliotas
asmuo tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda
mokytojui numatyti tolesnes mokinio(-ių) ugdymosi proceso organizavimo galimybes bei pagal
kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio
priemonių taikymą mokiniui(-iams).
3.1.3. Organizuoti mokinio daiktų patikrinimą. Iškilus pagrįstų įtarimui, jog mokinys gali
turėti draudžiamų daiktų, mokyklos darbuotojas ir/ar mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi

teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Gavus mokinio sutikimą, daiktų patikrinimą
atlieka mokyklos vadovas arba jo įgaliotas asmuo ir dar bent vienas darbuotojas. Apie daiktų
patikrinimą informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant būtinybei, Kauno m.
Žaliakalnio policijos komisariatas. Mokiniui nesutikus parodyti daiktų, nedelsiant į mokyklą
kviečiamas bent vienas iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), iki kurių atvykimo mokinį prižiūri
vadovo paskirtas darbuotojas.
3.1.4. Panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus:
3.1.4.1. Pagrįstais fiziniais veiksmais mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tuos atvejus, kai
siekiama:
3.1.4.1.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
3.1.4.1.2. užkirsti kelią ir/ar nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius,
mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
3.1.4.1.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar
kitų asmenų saugumui;
3.1.4.1.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius
mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
3.1.4.1.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir/ar apsaugoti turtą nuo
galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;
3.1.4.1.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis
nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos
(pamokos ar renginio metu pašalintas mokinys prižiūrimas mokyklos vadovo paskirto darbuotojo).
3.1.4.2. fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
3.1.4.2.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
3.1.4.2.2. mokinį vedant už rankos;
3.1.4.2.3. guodžiant mokinį;
3.1.4.2.4. pasveikinant mokinį;
3.1.4.2.5. padedant neįgaliam mokiniui;
3.1.4.2.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
3.1.4.2.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
3.1.4.2.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese
naudojamas priemones;
3.1.4.2.9. teikiant pirmąją pagalbą.
3.1.4.3. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas
mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:
3.1.4.3.1. naudojami kaip bausmė;
3.1.4.3.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
3.1.4.3.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
3.1.4.3.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.
3.1.4.4. Mokyklos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, privalo vadovautis
minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

3.2. Taikant numatytas poveikio priemones, privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius
ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio priemonės
parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.
3.3. Numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai yra išnaudotos visos
kitos galimos priemonės ir švietimo pagalbos teikimo galimybės ir jos nedavė laukiamų rezultatų,
išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir/ar kitų
asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui.
3.4. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę nedelsiant informuojamas mokyklos
vadovas ar jo įgaliotas asmuo, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, esant
būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir/ar Kauno m. Žaliakalnio policijos
komisariatas.
3.5. Mokyklos darbuotojas direktoriui raštu pateikia tarnybinį pranešimą apie jo veiksmus
taikant mokiniui poveikio priemonę.
_______________________________

