
Eil.

Nr.
MOKINIO PAREIGOS

Nusižengė 1 
kartą

Nusižengė 2 ir 
daugiau kartų

Kitos priemonės

1

Mokytis pagal privalomojo 
švietimo programas  iki 16 
metų.(Sudarius mokymo sutartį, 
laikytis visų jos reikalavimų);

Mokytojas -
mokinys

1.Mokytojas –
klasės auklėtojas –
mokinys;

2.Mokytojas –
klasės auklėtojas –
mokinys – šeimas;

3. Svarstyti taikant  
prevencinio  ir  
administracinio 
poveikio priemones

Mokymosi  sutartis  gali būti  
nutraukta vienai iš šalių  
vienašališkai pareiškus apie jos 
nutraukimą arba   pažeidus 
sutarties sąlygas.Ir dėl Švietimo 
įstatymo 29 str.10 dalyje 
nurodytų priežasčių (jei mokinio 
elgesys kelia grėsmę mokyklos 
bendruomenės saugumui.)

2

Laikytis mokinio elgesio 
taisyklių, mokyklos nuostatų, 
vykdyti mokyklos darbuotojų 
nurodymus, tiesiogiai susijusius 
su ugdymo  proceso 
organizavimu, drausmės,tvarkos 
palaikymu mokykloje;

Svarstyti 
taikant  
prevencinio  
poveikio 
priemones

Svarstyti taikant  
administracinio 
poveikio priemones

Mokymosi sutartis  gali būti  
nutraukta vienai iš šalių  
vienašališkai pareiškus apie jos 
nutraukimą arba   pažeidus 
sutarties sąlygas.Ir dėl Švietimo 
įstatymo 29 str.10 dalyje 
nurodytų priežasčių (jei mokinio 
elgesys kelia grėsmę mokyklos 
bendruomenės saugumui.)

3

Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, 
būti tolerantiškiems kitų  šalių 
kalboms ir kultūroms

Pokalbis su 
mokiniu

Viešas 
atsiprašymas

4

Turėti asmenį liudijantį 
dokumentą (mokinio 
pažymėjimą) ir jį pateikti 
paprašius mokytojams, 
mokyklos budėtojams, mokyklos 
vadovams;

Perspėti 
mokinį

Informuoti tėvus
Kreiptis į 112 dėl pašalinių 
mokinių patekimo į mokymosi 
įstaigą

5

Nepraleidinėti pamokų be 
pateisinamos priež asties; ne 
vėliau kaip  per 2 darbo dienas
praleistos pamokos turi būti 
pateisintos gydytojo, tėvų 
(globėjų) ar įstatyminių atstovų 
raštais( jeigu nustatytų laiku 
pamokos nebus pateisintos, jos 
bus ž ymimos kaip nepateisintos 
pamokos), tėvai (globėjai) gali 
pateisinti ne daugiau kaip 3 

Pamokos ž ymimos kaip 
nepateisintos



dienas iš eilės ir pavienes 
pamokas);

6

Stropiai mokytis,  turėti visas 
mokymuisi reikalingas 
priemones (knygas, sąsiuvinius, 
rašymo priemones, pratybų 
sąsiuvinius, atlasus, sportinę 
aprangą ir kt.); 

Išsiaiškinti 
situaciją

Mokytojas-klasės 
auklėtojas-tėvai-
prevencinė d.g.-
administracija

Jeigu tėvai nesugeba vaiko 
aprūpinti mokymusi reikalingas 
priemonėmis,surinkus 
informaciją,pranešti VTAS

7

Pamokoje laikytis   mokytojo 
nustatytos darbo tvarkos. Atlikti 
visas mokytojo skiriamas klasės 
ir namų užduotis ir netrukdyti 
dirbti kitiems,  neuž siimti 
pašaline, su mokymo procesu 
nesusijusia, veikla (ž aisti 
kortomis, rašinėti raštelius, 
plepėti su draugais ir kt.).

Pastaba 
(žodinė ar 
raštu)

Mokytojas-
auklėtojas- tėvaii-
administracija

Mokymosi sutartis  gali būti  
nutraukta vienai iš šalių  
vienašališkai pareiškus apie jos 
nutraukimą arba   paž eidus 
sutarties sąlygas.Ir dėl Švietimo 
įstatymo 29 str.10 dalyje 
nurodytų priežasčių (jei mokinio 
elgesys kelia grėsmę mokyklos 
bendruomenės saugumui.)

8

Turėti pasiekimų knygelę (1-4 kl. 
mokiniai);5-12 klasės kartą per 
mėnesį pateikti  informaciją 
tėvams (gautą iš klasės 
auklėtojo) apie mokymosi 
rezultatus spausdintu variantu 
(jei tėvai neturi galimybės 
naudotis internetu);

Priminimas 
mokiniui

Tėvai kreipiasi 
asmeniškai į 
auklėtoją

9

Laikytis elementarių asmens 
higienos reikalavimų .(Saugoti 
savo ir kitų sveikatą; Į mokyklą 
ateiti švaria, tvarkinga apranga);

Pokalbis su 
mokiniu -
tėvais

Informuoti 
visuomenės 
sveikatos 
specialistą-
administraciją.

Išsiaiškinus,kad tėvai nenori ar 
neturi galimybių  užtikrinti vaiko 
higienos kreiptis į VTAS

10

Palaikyti švarą, tvarką klasėje, 
mokykloje ir jos teritorijoje;

Ištaisyti 
padarinius

Informuoti tėvus Atlyginti padarytą žalą

11

Budėti pertraukų metu  
mokyklos koridoriuose nustatytu 
grafiku.(7-10 klasių mokiniai.  
Įvairių renginių netu – 11 klasių 
mokiniai);

Ž r.budėjimo taisykles



12
Budėti klasėje;

Remtis klasės vidaus tvarkos 
taisyklėmis ir mokyklos budėjimo 
taisyklėmis

13

Gerbti   budėtojus, vykdyti jų 
nurodymus; 

Informuoti 
budintį ar bet 
kurį šalia  
esantį 
mokytoją

Informuoti budintį ar 
bet kurį šalia  esantį 
mokytoją

14

Viršutinę aprangą (paltus, 
striukes, kailinius, puspalčius, 
lietpalčius ir kt.) palikti rūbinėje;

Palikus daiktus 
kabinete,eiti 
nusirengti į 
rūbinę

Palikus daiktus 
kabinete,eiti 
nusirengti į rūbinę

Nepriimti į pamoką su viršutine 
apranga 

15

Tausoti ir saugoti mokyklos 
turtą: inventorių, patalpas, 
baldus, vadovėlius ir kitas 
mokymo priemones, saugoti 
asmeninius daiktus; 

Atlyginti padarytą žalą pagal 
mokyklos nustatytas taisykles 
(Ck..str.6.275,6.276);

6

Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti 
sveikatą,pristatyti klasės 
auklėtojui medicininę    pažymą 
ir kitus reikalingus dokumentus;

Įspėjimas, per 
5 darbo dienas 
pateikti 
pažymą

Nepriimamas į 
pamokas kol 
nepateiks 
medicininės 
paž ymos

Nepriimamas į pamokas kol 
nepateiks medicininės pažymos

17

Išvykstant iš mokyklos 
atsiskaityti su mokyklos 
biblioteka, kiekvienu dėstančiu 
mokytoju, grąžinti mokinio 
pažymėjimą;

Neišduodami mokinio 
dokumentai

18

Informuoti mokyklos darbuotojus 
apie mokykloje ar jos teritorijoje 
vykstančias muštynes, patyčias, 
kitas pavojingas grėsmes;

Stebėjimas, prilyginamas 
dalyvavimui.taikyti prevencinio 
arba administracinio poveikio 
priemones.

19

Dalyvauti prevencinės darbo

grupės posėdžiuose, jeigu yra 

pakviestas atvykti;

Taikoma kita griežtesnė 
nuobauda

20

Atlikti socialinę veiklą mokykloje 
(5 val/per metus);

Atlikto darbo 
valandos 
fiksuojamos 
kasmet

Neišduodamas 10 klasių 
baigimo pažymėjimas

21

Mokykloje, renginių už mokyklos 
ribų, ekskursijų metu  laikytis  
saugaus  ir kultūringo elgesio 

Nevykdat saugaus elgesio 
instruktaže numatytų taisyklių 
informuojami tėvai.....



reikalavimų;



		Eil.


Nr.

		MOKINIO PAREIGOS

		Nusižengė 1 kartą

		Nusižengė 2 ir daugiau kartų

		Kitos priemonės



		1

		Mokytis pagal privalomojo švietimo programas  iki 16 metų.(Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos reikalavimų);

		Mokytojas - mokinys

		1.Mokytojas – klasės auklėtojas – mokinys;


2.Mokytojas – klasės auklėtojas – mokinys – šeimas;


3. Svarstyti taikant  prevencinio  ir  administracinio poveikio priemones

		Mokymosi  sutartis  gali būti  nutraukta vienai iš šalių  vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba   pažeidus sutarties sąlygas.Ir dėl Švietimo įstatymo 29 str.10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia grėsmę mokyklos bendruomenės saugumui.)



		2

		Laikytis mokinio elgesio taisyklių, mokyklos nuostatų, vykdyti mokyklos darbuotojų nurodymus, tiesiogiai susijusius su ugdymo  proceso organizavimu, drausmės,tvarkos palaikymu mokykloje;

		Svarstyti taikant  prevencinio  poveikio priemones

		Svarstyti taikant  administracinio poveikio priemones

		Mokymosi sutartis  gali būti  nutraukta vienai iš šalių  vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba   pažeidus sutarties sąlygas.Ir dėl Švietimo įstatymo 29 str.10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia grėsmę mokyklos bendruomenės saugumui.)



		3

		Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų  šalių kalboms ir kultūroms

		Pokalbis su mokiniu

		Viešas atsiprašymas

		



		4

		Turėti asmenį liudijantį dokumentą (mokinio pažymėjimą) ir jį pateikti paprašius mokytojams, mokyklos budėtojams, mokyklos vadovams;

		Perspėti mokinį

		Informuoti tėvus

		Kreiptis į 112 dėl pašalinių mokinių patekimo į mokymosi įstaigą



		5

		Nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties; ne vėliau kaip  per 2 darbo dienas praleistos pamokos turi būti pateisintos gydytojo, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštais( jeigu nustatytų laiku pamokos nebus pateisintos, jos bus žymimos kaip nepateisintos pamokos), tėvai (globėjai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės ir pavienes pamokas);

		

		

		Pamokos žymimos kaip nepateisintos



		6

		Stropiai mokytis,  turėti visas mokymuisi reikalingas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.); 

		Išsiaiškinti situaciją

		Mokytojas-klasės auklėtojas-tėvai-prevencinė d.g.-administracija

		Jeigu tėvai nesugeba vaiko aprūpinti mokymusi reikalingas priemonėmis,surinkus informaciją,pranešti VTAS



		7

		Pamokoje laikytis   mokytojo nustatytos darbo tvarkos. Atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis ir netrukdyti dirbti kitiems,  neužsiimti pašaline, su mokymo procesu nesusijusia, veikla (žaisti kortomis, rašinėti raštelius, plepėti su draugais ir kt.).

		Pastaba (žodinė ar raštu)

		Mokytojas- auklėtojas- tėvaii- administracija




		Mokymosi sutartis  gali būti  nutraukta vienai iš šalių  vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą arba   pažeidus sutarties sąlygas.Ir dėl Švietimo įstatymo 29 str.10 dalyje nurodytų priežasčių (jei mokinio elgesys kelia grėsmę mokyklos bendruomenės saugumui.)



		8

		Turėti pasiekimų knygelę (1-4 kl. mokiniai);5-12 klasės kartą per mėnesį pateikti  informaciją tėvams (gautą iš klasės auklėtojo) apie mokymosi rezultatus spausdintu variantu (jei tėvai neturi galimybės naudotis internetu);

		Priminimas mokiniui

		Tėvai kreipiasi asmeniškai į auklėtoją

		



		9

		Laikytis elementarių asmens higienos reikalavimų .(Saugoti savo ir kitų sveikatą; Į mokyklą ateiti švaria, tvarkinga apranga);

		Pokalbis su mokiniu - tėvais

		Informuoti visuomenės sveikatos specialistą-administraciją.

		Išsiaiškinus,kad tėvai nenori ar neturi galimybių  užtikrinti vaiko higienos kreiptis į VTAS



		10

		Palaikyti švarą, tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje;

		Ištaisyti padarinius

		Informuoti tėvus

		Atlyginti padarytą žalą



		11

		Budėti pertraukų metu  mokyklos koridoriuose nustatytu grafiku.(7-10 klasių mokiniai.  Įvairių renginių netu – 11 klasių mokiniai);

		

		

		Žr.budėjimo taisykles



		12

		Budėti klasėje;

		

		

		Remtis klasės vidaus tvarkos taisyklėmis ir mokyklos budėjimo taisyklėmis



		13

		Gerbti   budėtojus, vykdyti jų nurodymus; 

		Informuoti budintį ar bet kurį šalia  esantį mokytoją

		Informuoti budintį ar bet kurį šalia  esantį mokytoją

		



		14

		Viršutinę aprangą (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) palikti rūbinėje;

		Palikus daiktus kabinete,eiti nusirengti į rūbinę

		Palikus daiktus kabinete,eiti nusirengti į rūbinę

		Nepriimti į pamoką su viršutine apranga 



		15

		Tausoti ir saugoti mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones, saugoti asmeninius daiktus; 

		

		

		Atlyginti padarytą žalą pagal mokyklos nustatytas taisykles (Ck..str.6.275,6.276);



		6

		Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą,pristatyti klasės auklėtojui medicininę    pažymą ir kitus reikalingus dokumentus;

		Įspėjimas, per 5 darbo dienas pateikti pažymą

		Nepriimamas į pamokas kol nepateiks medicininės pažymos

		Nepriimamas į pamokas kol nepateiks medicininės pažymos



		17

		Išvykstant iš mokyklos atsiskaityti su mokyklos biblioteka, kiekvienu dėstančiu mokytoju, grąžinti mokinio pažymėjimą;

		

		

		Neišduodami mokinio dokumentai



		18

		Informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas grėsmes;

		

		

		Stebėjimas, prilyginamas dalyvavimui.taikyti prevencinio arba administracinio poveikio priemones.



		19

		Dalyvauti prevencinės darbo grupės posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti;

		

		

		Taikoma kita griežtesnė nuobauda



		20

		Atlikti socialinę veiklą mokykloje (5 val/per metus);

		Atlikto darbo valandos fiksuojamos kasmet

		

		Neišduodamas 10 klasių baigimo pažymėjimas



		21

		Mokykloje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu  laikytis  saugaus  ir kultūringo elgesio reikalavimų;

		

		

		Nevykdat saugaus elgesio instruktaže numatytų taisyklių informuojami tėvai.....





