PATVIRTINTA
Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos
direktoriaus 2018 m. balandžio 10 d.
įsakymu Nr. (1.3.E)V-59
(Šiaulių „Saulės“ pradinės mokyklos
direktoriaus 2018 m. gruodžio 27 d.
įsakymo Nr. (1.3.E) V- 213 nauja redakcija)
ŠIAULIŲ „SAULĖS“ PRADINĖS MOKYKLOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. „Saulės“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) mokinio elgesio taisyklės (toliau –
taisyklės) reglamentuoja mokinių elgesį prieš pamokas, pamokų, pertraukų, renginių, išvykų metu,
bendrąsias taisykles dėl neleistinų medžiagų, gėrimų vartojimo bei kitų pažeidimų, mokinių
drausminimo ir skatinimo priemones.
II SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ
2. Mokinys privalo:
2.1. į mokyklą atsinešti ir pamokų metu turėti visas mokymuisi skirtas ir reikalingas
priemones;
2.2. nevėluoti, į pirmą pamoką atvykti taip, kad iki skambučio liktų 10 min. pasiruošti
pamokai;
2.3. mandagiai bendrauti tarpusavyje, su suaugusiais, mokyklos darbuotojais ir svečiais ne tik
mokykloje, bet ir viešose vietose;
2.4. netriukšmauti, nebėgioti, nesistumdyti, nesimušti, nesityčioti iš kitų, nespardyti sienų,
netrankyti durų, neimti svetimų daiktų, nesikeikti ir kt. netinkamai elgtis;
2.5. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;
2.6. saugoti savo ir kitų sveikatą;
2.7. sulaikyti draugus nuo netinkamo elgesio ir nepasiduoti blogai draugų įtakai;
2.8. tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių, mokytojų ir mokyklos turtą: inventorių,
patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones, o sugadinus jį, atlyginti padarytą žalą;
2.9. nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas;
2.10. aktyviai dalyvauti visuomeninėje veikloje, prisidėti prie savo miesto, mokyklos, klasės
turtinimo ir gražinimo.
3. Mokiniui draudžiama:
3.1. pamokoje savo elgesiu trukdyti mokiniams, mokytojui vesti pamoką;
3.2. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus;
3.3. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais ir kitomis priemonėmis,
nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio
reikalavimo, mokytojas gali paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir
trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia
šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui
pamokoje priemonę, surašydamas paėmimo aktą, ir atiduoda saugojimui į raštinę. Paimtas daiktas
grąžinamas tik mokinio tėvams (globėjams);

3.4. bėgioti mokyklos koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam
neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;
3.5. atlikti fizinius ar kitokius veiksmus, kurie keltų grėsmę kitų asmenų sveikatai ir/ar pačiam
mokiniui;
3.6. be mokytojo leidimo imti mokyklos dokumentus, asmens bylas ar kitą mokyklos
dokumentaciją, išeiti iš pamokos, klasės, kabineto, mokyklos teritorijos;
3.7. niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes,
mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.);
3.8. be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, kitų
bendruomenės narių) veiklą ir pokalbius, viešinti garso įrašus, jų atvaizdus;
3.9. atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, kitų
kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų, garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir
kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
3.10. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus;
3.11. mokykloje ar jos teritorijoje vartoti, turėti ar perduoti alkoholį, tabaką, narkotines,
toksines, psichotropines medžiagas, savigynai skirtas priemones, turėti ar perduoti energetinius
gėrimus.
4. Mokinys atsako už:
4.1. asmeninių daiktų saugumą;
4.2. pamokų lankymą (pamokų praleidimą iki 3 dienų gali pateisinti tėvai (globėjai), jei
sergama ilgiau nei 3 dienas, pamokos teisinamos gydytojo išduota pažyma);
4.3. mokymąsi ir elgesį (mokinio elgesys negali kelti pavojaus jo paties ir/ar kitų asmenų
sveikatai ar gyvybei;
4.4. sąmoningą mokyklos turto, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą.
III SKYRIUS
MOKINIO APRANGA
5. Mokinys į mokyklą privalo ateiti apsirengęs tvarkinga, švaria mokykline uniforma (tamsiai
mėlynas megztukas ar liemenė su išsiuvinėta mokyklos emblema), kuri įsigyjama mokinio tėvų
(globėjų) lėšomis.
6. Mokinys prie uniformos vilki klasikines kelnes ar džinsus, mergaitės – kelnes ar džinsus,
sijoną.
7. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus (penktadienį galimas – tvarkingas
laisvas stilius).
8. Uniforma reprezentuoja mokyklą, ji būtina per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus
renginius, atstovaujant mokyklai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
9. Mokinys kūno kultūros, šokio pamokose privalo vilkėti sportinę aprangą ir avėti sportinius
batelius.
10. Atėjęs į savo klasę, mokinys privalo persiauti kita avalyne.
IV SKYRIUS
MOKINIO SKATINIMAS
11. Mokinys skatinamas už:
11.1. labai gerus mokymosi rezultatus;
11.2. aktyvų dalyvavimą neformaliojo ugdymo veikloje;
11.3. atstovavimą mokyklai;
11.4. pasiekimus konkursuose, olimpiadose, varžybose, konferencijose ar kt. renginiuose;
11.5. gerą elgesį, pamokų lankomumą;

11.6. kitą veiklą, kuri formuoja pradinės mokyklos įvaizdį.
12. Mokinio skatinimo priemonės:
12.1. pagyrimai elektroniniame dienyne;
12.2. nuotraukos mokyklos televizoriuje;
12.3. aprašymas mokyklos internetinėje svetainėje;
12.4. direktoriaus padėkos raštai;
12.5. atminimo dovanėlės;
12.6. ekskursijos (jei yra galimybė jas finansuoti).
V SKYRIUS
MOKINIO DRAUSMINIMAS
13. Mokiniui drausminimo priemonės skiriamos už mokinio taisyklių, mokymosi sutarties
įsipareigojimų nesilaikymą.
14. Mokinio drausminimo priemonės:
14.1. žodinis įspėjimas, pastaba;
14.2. informacinis pranešimas tėvams (globėjams) elektroniniame dienyne;
14.3. tėvų (globėjų) iškvietimas pokalbiui su mokytoja;
14.4. mokinio elgesio taisyklių pažeidimo protokolo surašymas (laisva forma);
14.5. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos (VGK) posėdyje, dalyvaujant
mokiniui ir jo tėvams (globėjams);
14.6. individualios pagalbos plano (IPP) mokiniui parengimas ir jo vykdymas;
14.7. kreipimasis į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių dėl vaiko
minimalios ir vidutinės priežiūros priemonės skyrimo.
15. Drausminės nuobaudos:
15.1. pastaba raštu;
15.2. papeikimas;
15.3. griežtas papeikimas;
15.4. siūlymas tėvams (globėjams) mokinio mokymąsi tęsti kitoje klasėje ar mokykloje.
16. Drausminė nuobauda skiriama mokyklos direktoriaus įsakymu.
17. Už mokinio padarytus grubius nusižengimus bei netinkamą elgesį mokyklos direktorius
iš karto gali skirti drausminę priemonę ar nuobaudą informuodamas tėvus (globėjus).
VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas mokyklos mokinys.
19. Mokslo metų pradžioje (iki rugsėjo 15 d.) klasės mokytojas mokinius pasirašytinai
supažindina su šiomis taisyklėmis.
20. Mokinių supažindinimas su taisyklėmis fiksuojamas elektroninio dienyno skyriuje
„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.
21. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis taisyklėmis, jei pastebi, kad
mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
22. Mokinių tėvai (globėjai) su taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su
nuoroda į mokyklos internetinę svetainę, pakartotinai taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
23. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetiniame tinklapyje.
_________________________

