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KAUNO VINCO KUDIRKOS PROGIMNAZIJOS
DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
(IŠRAŠAS)

X SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS SU SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ
SISTEMA
108. Mokiniai į pamokas renkasi ne anksčiau kaip 15 min. iki pamokų pradžios. Mokiniai privalo
nevėluoti į pamokas. Mokiniai eidami į progimnaziją ir iš jos, turi laikytis saugaus eismo taisyklių.
109. Mokiniai privalo nepriekaištingai vykdyti savo pagrindinę pareigą – būti atidžiais ir aktyviais
pamokų, kitų užsiėmimų metu, gerai mokytis. Mobiliaisiais telefonais, kitais išmaniaisiais
įrenginiais pamokų, užsiėmimų metu naudotis draudžiama, išskyrus ugdymo procese naudojamas
IKT.
110. Mokiniams draudžiama be priežasties nelankyti progimnazijos, išeiti iš pamokų ar pertraukų
metu iš progimnazijos teritorijos, be dalyko ar klasės vadovo sutikimo.
111. Praleidęs bent vieną pamoką, mokinys pateikia klasės vadovui pateisinamąjį dokumentą (už
tris praleistas dienas pateikiamas gydytojo išduotas pažymėjimas); išvykdamas pamokų metu,
mokinys pateikia tėvų prašymą klasės vadovui arba mokyklos direktoriui.
112. Progimnazijoje mokiniai privalo būti drausmingi, tvarkingai apsirengę (be sportinės aprangos
ne kūno kultūros pamokose), budėti pertraukų metu pagal patvirtintą grafiką, laikytis žmonių
bendravimo normų.
113. Vėsaus sezono metu viršutinius drabužius (striukes, apsiaustus) mokiniai laiko savo spintelėse.
114. Mokiniams draudžiama bėgioti koridoriais, laiptais, sėdėti ant palangių, rūkyti, vartoti ir turėti
svaiginančių bei kitų psichotropinių medžiagų mokykloje, jos teritorijoje. Griežtai draudžiama turėti
degtukų, sprogiųjų ir degiųjų medžiagų bei kita.
115. Mokiniai privalo tvarkingai elgtis kieme, saugoti gėlynus, nelipti ant tvorų, į medžius.
Draudžiama niokoti, gadinti mokykloje ir jos teritorijoje esantį inventorių, šiukšlinti.
116. Mokiniai privalo tausoti progimnazijos patalpas, mokomąsias priemones (turtą, vadovėlius,
knygas ir pan.), taupyti elektrą, vandenį. Už prarastą ar sugadintą knygą sumoka bibliotekai
dešimteriopą jos kainą arba nuperka naują. Sugadintą inventorių sutvarko mokinių tėvai.

117. Nesinešti į progimnaziją brangių su ugdymo procesu nesusijusių daiktų (progimnazija už jų
dingimą neatsako).
118. Mokiniams griežtai draudžiama kviestis pašalinius asmenis, nesimokančius ar nedirbančius
mokykloje į progimnaziją ar jos teritoriją be administracijos leidimo.
119. Mokiniai valgo valgykloje nurodyti metu. Valgykloje negalima triukšmauti, nepagarbiai elgtis
su maistu, pasisavinti kitų maistą. Mokiniai pavalgę turi nunešti indus į plovyklą, sutvarkyti stalus
bei kėdes.
120. Visi progimnazijos mokiniai privalo laikytis mokinių elgesio taisyklių. Apie šių taisyklių
pažeidimus klasės vadovas nedelsiant informuoja mokinio tėvus. Mokinių elgesys gali būti
svarstomas klasių susirinkimuose (valandėlėse), mokinių taryboje, vaiko gerovės komisijoje,
administracijos ir mokytojų tarybos posėdžiuose.
121. Iš mokinių, kurie nesilaiko šių taisyklių galima paprašyti paaiškinimo, skirti nuobaudą; už
nepažangų mokymąsi bei nuolatinius mokinių elgesio taisyklių pažeidimus, mokiniai sulaukę 16
metų, gali būti šalinami iš progimnazijos.
122. Mokiniai gali būti skatinami:
122.1. mokytojo, klasės vadovo, progimnazijos direktoriaus padėkomis, pagyrimais;
122.2. progimnazijos padėka mokinio tėvams;
122.3. progimnazijos, švietimo skyriaus diplomais, garbės raštais už labai gerą mokymąsi (9-10
balais);
122.4. išvykomis, ekskursijomis.
123. Nuobaudomis:
123.1. mokytojo, klasės vadovo, bendro klasės susirinkimo pareikštos nuobaudos (pastabos,
įspėjimai, papeikimai, medžiagos perdavimas socialiniam pedagogui, vadovų pasitarimui);
123.2. svarstymas progimnazijos mokinių taryboje;
123.3. svarstymas progimnazijos administracijos posėdyje, pateikiant informaciją mokytojų tarybai
(įspėjimai, sąlyginis šalinimas iš progimnazijos ir medžiagos pateikimas progimnazijos tarybai);
123.4. svarstymas progimnazijos taryboje (turi teisę šalinti iš progimnazijos);
123.5. mokinys praleidęs 18 pamokų be pateisinamos priežasties per mėnesį, gauna įspėjimą raštu,
praleidęs daugiau kaip 20 pamokų – pastabą, jei daugiau kaip 40 – papeikimą, jei daugiau kaip 60
pamokų – griežtą papeikimą ir apie tai informacija perduodama vaiko teisių apsaugos tarnybai.
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