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                                                                           Šalčininkų S. Moniuškos menų mokyklos direktoriaus 

                                                      2020 m. gruodžio 8 d. įsakymu Nr. M-31 

 

ŠALČININKŲ STANISLAVO MONIUŠKOS MENŲ MOKYKLOS  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1. Šalčininkų S.Moniuškos menų mokyklos Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja 

mokinių darbą ir vidaus tvarką mokykloje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių 

skatinimą ir nuobaudas. 

        2.  Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS, PAREIGOS  

       3. Mokinys turi teisę: 

       3.1. pasirinkti formalųjį švietimą papildančias ir neformaliojo švietimo programas atitinkančias jo 

saviraiškos poreikius; 

      3.2.  gauti geros kokybės švietimo paslaugą; 

      3.3.  rinktis meninio ugdymo pamokas, meninius kolektyvus, grupinius užsiėmimus; 

      3.4.  puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas; 

      3.5.  gauti specialiąją pedagoginę ir psichologinę  pagalbą; 

      3.6.  gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

      3.7. dalyvauti mokyklos savivaldoje, mokyklos bendruomenės veikloje, kuriant pozityvų mokyklos 

mikroklimatą; 

      3.8. mokytis savitarpio pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti 

higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

      3.9. pereiti iš vienos specialybės į kitą, per metus išeiti 2 metų programą, pasirinkti mokytoją (kai tą patį 

dalyką dėsto keli mokytojai); 

      3.10.  nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, muzikos instrumentais,  koncertų sale; 

      3.11. dalyvauti festivaliuose, konkursuose, parodose, dainų bei šokių šventėse, koncertinėje, meninėje 

veikloje, organizuoti mokyklines šventes; 

     3.12. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises, esant reikalui, gali skųstis žodžiu ir raštu (gindami savo 

teises) direktoriui. 

     4. Mokinys privalo: 

     4.1. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, laikytis Lietuvos 

Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių; 

     4.2. stropiai mokytis, atlikti namų darbus, gerbti mokytojus, savo bendraamžius ir kitus mokyklos 

bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; 

     4.3. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

     4.4. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokykloje organizuojamą veiklą, tėvų susirinkimus; 

     4.5. vykdyti direktoriaus, pavaduotojo, mokytojų reikalavimus; 

     4.6. lankyti visas pamokas,  užsiėmimus, turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, pasiekimų 

knygelę, kanceliarines priemones (dažus, pieštukus, trintuką, klijus ir kitas reikiamas priemones), nepraleisti 

jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti, praleidus pamokas 1-3 dienas, specialybės mokytojui pateikti 

raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) paaiškinimą kuriame turi būti nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir 

priežastis,  (tėvai (globėjai, rūpintojai) gali pateikti paaiškinimą ir telefonu), nedalyvavęs pamokose daugiau 

nei tris dienas – gydančio gydytojo pažymą: 
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         4.7. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje, laikytis asmens higienos reikalavimų, 

į mokyklą ateiti švariam, tvarkinga apranga, koncertuoti apsirengus scenai tinkamais rūbais, avalyne. 

         4.8 nebėgioti laiptais ir koridoriais, mokyklos kieme, teritorijoje elgiamasi tvarkingai, nešiukšlinama, 

saugomi gėlynai ir želdiniai; 

         4.9. netrukdyti, būti drausmingam pamokų, pertraukų bei įvairių renginių metu, kiekvieną dieną turėti 

visas darbui pamokose reikalingas priemones; 

         4.10. negadinti mokyklos inventoriaus, tausoti vadovėlius, muzikos instrumentus, mokymo priemones, 

sugadinus - atlyginti visą jų vertę; 

         4.11.  striukes ir paltus palikti rūbinėje, nepalikti kišenėse pinigų, vertingų daiktų, dingus striukei ar 

paltui nedelsiant informuoti mokytoją, budėtoją; 

         4.12. eidami į mokyklą ir iš jos laikytis saugaus eismo taisyklių, dėvėti atšvaitus tamsiu paros metu; 

 

III SKYRIUS 

MOKINIUI  DRAUDŽIAMA 

 

       5.   Mokiniui draudžiama: 

       5.1. pamokų, užsiėmimų, renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje, užsiėmimų, renginių eigai. Pamokų, 

užsiėmimų, renginių metu šie prietaisai privalo būti išjungti. 

       5.2. tyčiotis, įžeidinėti, naudoti fizinę ir emocinę prievartą prieš kitą asmenį, keiktis, žaisti azartinius 

žaidimus; 

       5.3. turėti/vartoti alkoholį, psichotropines medžiagas, visus draudžiamus maisto produktus vadovaujantis 

Valstybinės maisto ir veterinarinės tarnybos 2017 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964 nutarimu; 

       5.4.  rūkyti tabako gaminius bei elektronines cigaretes; 

       5.5. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti kitus 

bendruomenės narius; 

       5.6. organizuoti nelegalius mainus, prekybą; naudoti pirotechnikos priemones; 

       5.7. atsinešti pašalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus, nešiotis degtukus, aštrius daiktus, degias 

priemones; 

       5.8. šiukšlinti, sėdėti ant palangių, stumdytis, gadinti inventorių; 

       5.9. kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius mokykloje, į mokyklos renginius ir patalpas 

be mokytojo ar administracijos leidimo; 

       5.10. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius; 

       5.11. pamokos metu be mokytojo leidimo vaikščioti po klasę, triukšmauti, kitaip trukdyti mokytojui 

vesti pamoką, mokiniams mokytis; 

       5.12. savavališkai išeiti iš pamokos, pamokų metu palikti mokyklos teritoriją be mokytojo leidimo; 

       5.13. išeiti iš mokyklos teritorijos pertraukų tarp pamokų metu. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

        6. Už labai gerą mokymąsi, nepriekaištingą pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą mokyklos 

organizuojamoje meninėje veikloje mokinys gali būti skatinamas. 

        7. Mokinys atsako už ugdymosi rezultatus, pamokų lankymą, vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų ir mokinių mokymosi ir elgesio taisyklių laikymąsi. Už šių normų nesilaikymą mokinys gali 

būti drausminamas. 

      8. Mokiniai gali būti skatinami ir drausminami: 

      8.1. mokytojo; 
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      8.2. mokyklos administracijos; 

      8.3. mokyklos mokytojų tarybos; 

      8.4. mokyklos tarybos. 

      9. Skatinimo formos: 

      9.1. padėka, pagyrimas žodžiu, raštu už labai gerą mokymąsi, sėkmingus veiklos rezultatus; 

      9.2. pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje, 

atminimo dovanomis. 

      10. Drausminimo formos: 

      10.1.  pastaba žodžiu, įspėjimas raštu; 

      10.2.  mokinio pasiaiškinimas raštu mokytojui, mokyklos vadovams; 

      10.3.  svarstymas mokyklos mokytojų taryboje; 

      10.4.  svarstymas mokyklos taryboje. 

      11. Apie nuobaudas informuojama mokyklos bendruomenė. 

 

 

V SKYRIUS 

 MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

       12. Mokiniai atsako už šių taisyklių laikymąsi; jose išdėstytus reikalavimus pažeidę mokiniai atsako šių 

taisyklių, LR įstatymų numatyta tvarka. 

       13.  Už mokyklai padarytą žalą mokiniai atsako įstatymų nustatyta tvarka. Sugadintą ar sunaikintą 

mokyklos turtą mokiniai kartu su tėvais/globėjais atstato/sutvarko arba atlygina nuostolius. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

         14. Šiose taisyklėse nenurodyti reikalavimai, kurių privalu laikytis ir su kuriais mokiniai supažindinami 

konkrečiose veiklose, yra pateikti atskiruose aprašuose, tvarkose ar kituose dokumentuose. 

         15. Su Mokinių elgesio taisyklėmis mokinius supažindina specialybės mokytojas ar kitas  direktoriaus 

įgaliotas asmuo. Taip pat informuojami tėvai/globėjai. 

         16. Taisyklės ar jų punktai gali būti papildyti arba pakeisti. 

         17. Papildymus arba pakeitimus Taisyklėse turi teisę pateikti mokyklos administracija, Mokytojų taryba, 

Mokyklos taryba. 

         18. Taisyklės skelbiamos viešai (skelbimų lentoje ir mokyklos interneto tinklalapyje). 

 

 

______________________ 

 

SUDERINTA                                                                      SUDERINTA 

Darbo tarybos posėdžio                                                       Mokyklos tarybos posėdžio  

protokoliniu nutarimu                                                          protokoliniu nutarimu 

(2020-11-26 Nr. DT-02)                                                      (2020-12-07 Nr. MT-03) 

 


