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LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO KĖDAINIŲ „AUŠROS“ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.. Lietuvos sporto universiteto Kėdainių „Aušros“ progimnazijos (toliau - Progimnazijos) 

bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią aplinką visiems mokiniams, 

mokytojams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Siekiant, kad įsigalėtų gera tvarka ir 

drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais taptų įpročiu ir kiekvienas asmuo būtų 

atsakingas už save ir kitus.  

2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės), žinoti moralės ir etikos 

principus ir gyventi pagal juos. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS 

 

3. Mokinys turi teisę:  

3.1. į aukštos kokybės ugdymą pagal savo gebėjimus ir poreikius; 

3.2. į nešališką savo mokymosi pasiekimų įvertinimą, žinojimą, pagal kokius kriterijus ir kaip 

vertinami pasiekimai Progimnazijoje; 

3.3. gauti švietimo pagalbą: psichologinę, specialiąją pedagoginę ir specialiąją pagalbą, 

socialinę pedagoginę,  švietimo informacinę ir sveikos gyvensenos ugdymą;   

3.4. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje, higienos 

reikalavimus atitinkančioje aplinkoje;  

3.5. dalyvauti Progimnazijos savivaldos veikloje, įvairiuose renginiuose, projektinėje ir 

neformaliojo vaikų švietimo veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;  

3.6. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei Progimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis;  

3.7. gauti informaciją  apie savo teises ir pareigas;  

3.8. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.  

 

III SKYRIUS 

 MOKINIO PAREIGOS 

 

4. Mokinys privalo: 

4.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Progimnazijos vidaus tvarką nustatančių 

dokumentų reikalavimų; 

4.2. mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti save, Progimnazijos bendruomenės narius ir 

nepažeisti jų teisių ir interesų;  

4.3. pamokų metu mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams ir  atlikti mokytojų pateiktas užduotis;  

4.4. pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones; 

4.5. atsakingai lankyti pamokas, nevėluoti, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Ne 

daugiau kaip tris dienas iš eilės praleistas pamokas tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateisinti rašteliu, 



elektroniniame dienyne ar telefonu. Neatvykus į Progimnaziją daugiau kaip tris dienas turi pateikti 

pateisinamą dokumentą; 

4.6. geranoriškai spręsti konfliktines situacijas, prisiimant atsakomybę už nederamus savo 

žodžius ir poelgius, ieškoti suaugusiųjų pagalbos; 

4.7. laikytis higienos reikalavimų, vilkėti tvarkingą ir švarią Progimnazijos mokinių uniformą; 

4.8. laikytis nustatytos tvarkos bendro naudojimo Progimnazijos patalpose: klasėse, medijų 

centre, edukaciniame centre, bibliotekoje, valgykloje, plaukimo baseine, sporto salėje, koridoriuose ir 

tausoti progimnazijos turtą, taupyti elektros energiją, vandenį;  

4.9. pamokose ir popamokinėje veikloje, laikytis mokytojų nurodymų, saugaus elgesio 

taisyklių; 

4.10. 5–8 klasių mokiniai dalyvauti socialinėje - pilietinėje veikloje; 

4.11. už sugadintą Progimnazijos turtą (baldai, priemonės, vadovėliai, knygos ir kt.) atlyginti 

nustatyta tvarka;  

4.12. pats rūpintis asmeninių daiktų (raktų, pinigų, dokumentų, telefonų ir kitų daiktų) saugumu, 

nepalikti jų kabinetuose, rūbinėje, koridoriuose ir kitose patalpose; fizinio ugdymo pamokų metu 

sudėti į tam skirtas dėžes; 

4.13. radus pamestus daiktus juos perduoti Progimnazijos budėtojui;  

4.14. išvykdamas iš Progimnazijos atsiskaityti su dalykų mokytojais, biblioteka, grąžinti 

mokinio pažymėjimą.  

4.15. uždarose Progimnazijos patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – Kaukės) paskelbtos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės nutarimai, 

valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai.  

 

IV SKYRIUS 

 MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

5. Progimnazijoje  ir jos teritorijoje mokiniui draudžiama:   

5.1. tyčiotis (patyčios - tyčiniai pasikartojantys veiksmai, patyčios kibernetinėje erdvėje - 

patyčios elektroninėmis priemonėmis); 

5.2. naudoti įvairias smurto formas (fizinį, psichologinį, seksualinį, emocinį): muštis, 

demonstruoti kovinius veiksmus, bėgioti, šokinėti laiptais, šiukšlinti, vartoti necenzūrinius žodžius, 

triukšmauti, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų;  

5.3. rūkyti ir turėti tabako gaminių ir elektroninių cigarečių, turėti, vartoti bei reklamuoti 

alkoholį, energetinius gėrimus, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas;  

5.4. turėti su savimi degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, garso kolonėles, peilius, 

pirotechnines, sprogstamąsias ir kitas pavojingas sveikatai medžiagas ir priemones;  

5.5. per pamokas ir kitus ugdymo užsiėmimus draudžiama, naudotis mobiliaisiais telefonais, 

filmuoti, fotografuoti ne ugdymo tikslais, valgyti, lošti azartinius žaidimus. Nesilaikant šio 

reikalavimo telefonai gali būti paimami ir grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams) po pamokų;  

5.6.  pamokos metu išeiti iš klasės be mokytojo leidimo; 

5.7. savavališkai išeiti iš Progimnazijos ir jos teritorijos. Klasės vadovas, mokytojas, 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, atliekantis sveikatos priežiūrą įstaigoje,  socialinis 

pedagogas gali išleisti iš pamokos tik suderinęs su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir/ ar tėvams 

(globėjams, rūpintojams) atvykus į Progimnaziją. Už mokinio, išėjusio iš  Progimnazijos ir jos 

teritorijos, saugumą yra atsakingi tėvai (globėjai, rūpintojai); 

5.8. pamokų ir pertraukų metu eiti į Progimnazijos teritorijoje esančią Kėdainių ledo areną be 

suaugusiųjų priežiūros. 

 

 



V SKYRIUS 

 PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS 

 

6. Paskatinimai:  

6.1. pagyrimas, padėka: elektroniniame dienyne, Progimnazijos elektroninėje svetainėje ir 

direktoriaus įsakymu; 

6.2. padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą Progimnazijos gyvenime, gerą mokymąsi, 

progimnazijos lankomumą; 

6.3. ekskursijos Lietuvoje: už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą 

Progimnazijos bendruomenės gyvenime. 

7. Pažeidus Taisykles taikomos šios nuobaudos:  

7.1. klasės vadovo, mokytojo įspėjimas žodžiu ar raštu;  

7.2. direktoriaus įspėjimas raštu; 

7.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas, materialinės žalos atlyginimas; 

7.4. už sistemingus Taisyklių pažeidimus mokinio elgesys gali būti aptariamas Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje. Progimnazijai išnaudojus visas elgesio korekcijos priemones – kreipiamasi į 

Kėdainių rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl Minimalios ir vidutinės priežiūros 

priemonės įstatymo taikymo; 

  7.5. mokiniams, nedėvintiems Kaukių taip, kaip nustato Valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimai, taikomos priemonės: 

7.5.1. neįleidimas į Progimnazijos pastatą; 

7.5.2. izoliavimas nuo kitų mokinių, priežiūra, iki  tėvų (globėjų, rūpintojų) atvykimo į 

Progimnaziją; 

7.5.3. prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 

7.5.4. pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisijos posėdyje 

apie tolimesnį dalyvavimą ugdymo procese ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos grėsmės 

kitų bendruomenės narių sveikatai. 

8. Mokiniams, nedėvintiems Kaukių gali būti skiriamos šios drausminės priemonės: 

8.1. žodinė pastaba; 

8.2. pastaba raštu Progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

8.3. Progimnazijos Vaiko gerovės komisijos siūlymu, Progimnazijos direktorius gali priimti 

sprendimą nušalinti mokinį nuo kontaktinio ugdymo proceso. 

            

VI SKYRIUS 

 FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ 

 

9. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, 

subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir kt.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

10. Progimnazijos administracija, vadovaudamasi Mokymo sutartimi, prašo iš tėvų (globėjų, 

rūpintojų) iki suderinto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto 

išlaidas.  

 

     

 

 

 

 

 

 
 


