
 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

Mokinių teisės: 

1. Gauti geros kokybės švietimo paslaugas;  

2. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas,  

    švietimo programas,     mokymosi formas; 

3. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę          pagalbą 

bei kitą informaciją, susijusią su reikalinga pagalba; 

4. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir nešališkumą; 

  5. pasirinkti formaliojo ir neformaliojo švietimo programas; 

6. dalyvauti mokyklos savivaldoje, neformaliojo ugdymo veikloje; 

7. nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, sporto sale, mokomaisiais 

kabinetais, kompiuteriais ir kita įranga bei priemonėmis; 

8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, pagal higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvius. 

Mokinių pareigos:   

1. Laikytis LR įstatymų, mokyklos nuostatų, elgesio taisyklių, mokyklos vidaus tvarkos 

taisyklių; 

2. pagarbiai elgtis su mokytojais, kitais mokyklos darbuotojais, mokyklos bendruomenės 

nariais, mokyklos svečiais; 

3. būti mandagiems, paslaugiems ir kultūringiems;  

4. laikytis asmens higienos, mokykloje dėvėti tvarkingą aprangą ir avalynę; 

5. laikytis saugaus eismo taisyklių kelyje į mokyklą ir iš jos;  

6. laikytis saugaus elgesio taisyklių mokykloje ir jos teritorijoje; 

7. nevėluoti į pamokas ir kitas ugdomojo proceso veiklas; 

8. pasiruošti ugdomajam procesui (turėti pamokoms reikiamas priemones).  

9. tausoti mokyklos turtą, sugadinus – atlyginti žalą; 

10. vykdyti mokinių lankomumo aprašo reikalavimus; 

11. prieš kiekvienų mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą ir pateikti klasės vadovui 

medicininę pažymą apie sveikatos būklę; 

12. kalbėti taisyklinga lietuvių kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių. 



 

 

 

          Mokiniams draudžiama: 

 

1. Vėluoti į pamokas, praleisti pamokas be pateisinamos priežasties; 

2. bėgioti koridoriais, laiptais, keliant pavojų sau ir kitiems; 

3. neštis į mokyklą daiktų, nereikalingų ugdymo procesui; 

4. pamokų, užsiėmimų, renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais. Pažeidus šią 

taisyklę, netinkamai naudojami daiktai paimami iš mokinio ir grąžinami tėvams 

(globėjams, įtėviams). Už dingusį asmeninį daiktą mokykla neatsako. 

5. mokyklos teritorijoje turėti ir rūkyti cigaretes, elektronines cigaretes, vartoti 

alkoholinius gėrimus ir psichotropines medžiagas;    

6. naudoti fizinę ir psichologinę prievartą sau ir kitiems, pasisavinti ne savo daiktus, 

reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti silpnesnius ar jaunesnius už save. 

 

 

Mokiniams gali būti taikomos drausminimo 

 priemonės: 

1. Klasės vadovo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu elektroniniame dienyne; 

2. mokinio tėvų (globėjų) informavimas žodžiu ar raštu; 

3. svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; 

4. svarstymas Mokytojų tarybos  posėdyje; 

5. teisėsaugos organų informavimas apie mokinio teisėsaugos ar teisėtvarkos pažeidimus; 

6.  šalinimas iš mokyklos. 

 

 

 

 



PSICHOLOGINĘ  PAGALBĄ GALITE GAUTI 

          Eil. Nr.                   Įstaigos pavadinimas Telefono numeris, adresas Darbo laikas 

1. Jaunimo linja. 

Budi savanoriai konsultantai. 

8 800 28888 

info@jaunimolinija.lt 

 

I-V 09:00-18:00 

2. Vaikų linija – pagalbos tarnyba 

vaikams ir paaugliams, tiekianti  

nemokamą ir anonimišką 

pagalbą telefonu bei internetu. 

116111 

www.vaikulinija.lt 

 

I –VII 

11:00 – 21:00 

3. Linija skirta paaugliams ir 

jaunimui. 

8 800 77277 I - V 16:00 – 20.00 

4.  ,,Bendraamžių linija“ 51178    I -V 10:00 -21:00 

5. Pagalbos moterims linija — 

tai anonimiška pagalba 

telefonu bei internetu. 

8 800 66366 

pagalba@moteriai.lt 

I – V 10:00 – 21:00 

      6.  ,,Vilties linija“ -  emocinės 

paramos tarnyba. 

116123 

vilties.linija@gmail.com 

I – VII – visą parą.  

7. Marijampolės apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato 

Vilkaviškio rajono 

tel. (8 342) 20 182, faks.(8 

342) 20 194, el. p. 

vilkaviskiorpk.bud@policija.lt  

02 – visą parą.  

8. Vilkaviškio rajono Vaiko teisių 

apsaugos skyrius 

8-342-60037 I – V 08:00 – 17:00 

9. Vilkaviškio rajono Pedagoginė 

psichologinė tarnyba 

8-342-54766 I – V 08:00 17:00 

Taip pat pagalbos galite ieškoti ir šiais adresais:  

Jaunimo psichologinės paramos centras  http://www.jppc.lt 

Paramos vaikams centras http://www.pvc.lt     http://www.vaikystebesmurto.lt/ 

Draugo laiškai http://www.jppc.lt/draugas 

Valgymo sutrikimai http://www.valgymosutrikimai.lt 
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