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I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
 

1. Mokinio elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vilniaus Žaliakalnio darželio- 
mokyklos (toliau – mokyklos) mokinių elgesio taisykles mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose, 
nuotolinio mokymosi metu namuose, mokykloje vykstančiuose renginiuose ar už jos ribų, taip pat 
mokinių, mokinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių, mokyklos svečių tarpusavio 
santykiuose. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR  
Švietimo įstatymu, LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, LR Vaiko teisių pagrindų 
įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 
norminiais aktais, Bendrosiomis programomis, Vilniaus Žaliakalnio darželio- mokyklos nuostatais, 
Patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais siekiant sukurti 
mokykloje ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei 
reglamentuoti mokinių elgesio normas. 

3. Taisyklės apibrėžia šiuos tikslus: 
3.1. stropiai mokytis, dalyvauti Mokyklos veikloje; 

3.2. būti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti Mokyklą, gerbti kitų teises); 
3.3. ugdyti ir skleisti savo gebėjimus ir talentus; 
3.4. ugdyti pagarbų santykį su kitais žmonėmis; 
3.5. ugdytis gyvenimui būtinas socialines ir asmenines kompetencijas. 

4. Siekiant tvarkos ir drausmės būtina, kad pagarba, atidumas ir nuoširdus bendravimas su 
kitais taptų įpročiu, o kiekvienas asmuo jaustų atsakomybę už save ir kitus. 

5. Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas Mokyklos mokinys. 
6. Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, kurie 

aptariami Mokyklos taryboje. 
7. Sudarydami Mokymo sutartį, mokinio tėvai (globėjai, įtėviai) turi susipažinti su šiomis 

taisyklėmis. 
8. Mokinio taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai ir kiti 

darbuotojai. 
 

II SKYRIUS 
MOKINIO TEISĖS 

 
9. Pagal savo gebėjimus  ir poreikius turi  teisę mokytis mokykloje  bei gauti  pradinio 

ugdymo programos išsilavinimą. 
10. Mokinys turi teisę į saviraiškos laisvę nekenkiant kitiems. 
11. Mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, vietą ir aplinką. 
12. Gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų įvertinimą. 
13. Dalyvauti Mokyklos organizuojamose veiklose. 
14. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 
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15. Lavinti saviugdą ir saviraišką įvairiose neformaliojo švietimo veiklose/būreliuose. 
16. Pagal galimybes ir gebėjimus atstovauti Mokyklą olimpiadose, konkursuose, sporto 

varžybose ir kituose renginiuose. 
17. Mokinys turi teisę paklausti, jei ko nesupranta ar abejoja. 
18. Mokinys turi teisę kreiptis į mokytojus arba kitus mokyklos darbuotojus ir gauti 

visapusišką informaciją bei psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ar 
sveikatos priežiūros pagalbą. 

 
 

III SKYRIUS 
MOKINIO PAREIGOS 

 
Mokinys privalo: 
19. Mokytis pagal pradinio ugdymo programą. 
20. Į pamokas atvykti laiku, nepraleisti jų be priežasties. 
21. Stropiai mokytis. 
22. Turėti visas, ugdymo procesui reikalingas priemones: vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, 

rašymo priemones. Vadovėliai, pratybų sąsiuviniai turi būti užrašyti ir aplenkti. 
23. Atsakingai, stropiai ir kokybiškai atlikti mokytojo paskirtas užduotis klasėje, sporto ir 

aktų salėse, namuose. 
24. Fizinio ugdymo ir šokio pamokose vilkėti sportinę aprangą, avėti atitinkamą avalynę. 
25. Savo elgesiu netrukdyti mokytojui ir klasės draugams. 
26. Pamokoje naudoti tik mokymo(si) procesui reikalingas priemones. 
27. Po pamokos palikti tvarkingą savo darbo vietą. 
28. Tausoti ir branginti vadovėlius, juos aplenkti, neprirašinėti, neplėšyti. 
29. Laikytis visų mokymosi sutartyje numatytų sąlygų, Mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 
30. Laikytis mokinio elgesio taisyklių. 
31. Gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir 

interesų. 
32. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jei į juos yra pakviestas. 

 
33. Lankomumas: 
33.1. Laiku atvykti į pamokas. 
33.2. Be svarbios priežasties nepraleisti pamokų ir lankyti mokyklą. 
33.3. Šeimos atostogas planuoti atsižvelgiant į mokinio atostogų laiką. Esant būtinybei 

išvykti, tėvai (rūpintojai, įtėviai) prašymą turi pateikti raštu. 
33.4. Iki 3 dienų mokinio nebuvimą mokykloje gali pateisinti tėvai (globėjai, įtėviai). 
33.5. Mokiniui praleidus daugiau nei 3 dienas per mėnesį, tėvai (globėjai, rūpintojai), 

pateisindami vaiko praleistas pamokas, prisiima atsakomybę už pateiktos informacijos teisingumą 
bei galimas pasekmes, kilusias dėl pateiktos netikslios informacijos. 

33.6. Esant būtinybei anksčiau išeiti iš mokyklos, tėvai (globėjai, įtėviai) apie išėjimo 
priežastį turi informuoti klasės vadovą raštu ar telefonu. 

33.7. Jeigu mokinys blogai pasijunta (sunegaluoja) pamokų arba buvimo mokykloje metu, 
jis privalo kreiptis į klasės vadovą arba į Mokyklos sveikatos priežiūros specialistą. 

 
34. Mokinio elgesys pamokų ir pertraukų metu: 
34.1. Mandagiai elgtis su Mokyklos bendruomenės nariais ir mokyklos svečiais. 
34.2. Per pamokas atidžiai klausyti mokytojo. 
34.3. Norėdamas kalbėti per pamoką turi būti mandagus prašydamas, dėkodamas, 

kreipdamasis. 
34.4. Tausoti ir saugoti Mokyklos ir bendruomenės narių turtą. 
34.5. Atsakyti už tyčia sugadintą, suniokotą mokyklos inventorių bei atlyginti padarytą 

žalą. 
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34.6. Pertraukų metu klasėse, koridoriuose, laiptinėse, rūbinėje, bibliotekoje, valgykloje ir 
kitose Mokyklos patalpose bei Mokyklos kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: nešiukšlinti, 
nesimušti, nesityčioti, nesispjaudyti, nešokinėti nuo laiptų, netriukšmauti, nesistumdyti, nežaisti 
sveikatai pavojingų žaidimų; elgtis saugiai ir atsakingai savo ir kitų atžvilgiu. 

34.7. Rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu. 
34.8. Nevėluoti į renginius ar kitus užsiėmimus, jų metu gerbti save ir kitus, tausoti 

Mokyklos turtą ir inventorių, palaikyti švarą ir tvarką renginių/užsiėmimų vietoje, vykdyti 
renginių vadovo nurodymus. 

34.9. Nesinaudoti mobiliuoju telefonu, įrašymo ar filmavimo įranga pamokų ir pertraukų 
metu. 

34.10. Gerbti kitų vaikų teisę į poilsį, laisvalaikį, laisvę pasirenkant veiklą. Pagal 
galimybes priimti į žaidimus, grupinę bei kitą veiklą ir kitus norinčius dalyvauti. 

34.11. Jei mokinys dėl kurios nors priežasties nesugebėjo atlikti ar baigti namų darbo, prieš 
pamoką privalo mokytojui paaiškinti neatlikimo priežastį ir susitarti dėl atsiskaitymo termino. 

34.12. Mokinys turi rūpintis savo aplinka, švara klasėje ir mokykloje, saugoti savo, 
mokyklos ir draugų turtą, nesisavinti svetimų daiktų, negadinti eksponuojamų kūrybinių darbų. 

 
35. Mokinio elgesys bibliotekoje. 
35.1. Mokinys turi teisę naudotis mokyklos bibliotekos teikiamomis paslaugomis. 
35.2. Mokinys privalo laikytis mokyklos bibliotekoje galiojančių elgesio taisyklių: tausoti 

ir saugoti bibliotekos knygas, negadinti inventoriaus, neišnešti iš bibliotekos knygų ar kitų 
leidinių, jei jie neįrašyti į skaitytojo formuliarą. 

35.3. Paėmęs knygą, mokinys privalo ją grąžinti laiku arba pratęsti naudojimosi laiką. 
35.4. Sugadinęs arba praradęs bibliotekos knygą ar kitą leidinį, mokinys privalo jį pakeisti 

tokiu pat arba lygiaverčiu. 
35.5. Baigęs mokyklą ar dėl kokių nors priežasčių nutraukęs mokymąsi, mokinys privalo 

atsiskaityti su biblioteka. 
 

36. Mokinio elgesys mokyklos valgykloje. 
36.1. Mokinys turi teisę naudotis valgyklos teikiamomis paslaugomis. 
36.2. Lydimas mokytojo, eidamas grupelėje mokinys privalo drausmingai ateiti į mokyklos 

valgyklą. 
36.3. Kultūringai elgtis prie stalo: nešūkauti, nežaisti su stalo įrankiais, netrukdyti valgyti 

kitiems, valgant nekalbėti. 
36.4. Gerbti valgyklos darbuotojų darbą, mandagiai į juos kreiptis. 
36.5. Pagarbiai elgtis su maistu, tausoti maisto produktus. 
36.6. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

 
37. Mokinio elgesys nuotolinio mokymo (si) metu. 
37.1. Iš anksto pasiruošti pamokai skirtas priemones: vadovėlius, pratybų sąsiuvinius, 
rašymo spalvinimo priemones ir pan. Prieš pamoką įsijungti kompiuterį. 
37.2. Į nuotolinę pamoką jungtis tik mokytojo suplanuotu metu pagal sudarytą pamokų 

tvarkaraštį; per pertraukas tarp pamokų nesinaudoti mokymo (si) platforma, skirti laiko poilsiui. 
37.3. Nevėluoti į tvarkaraštyje nurodytą nuotolinę pamoką. 
37.4. Nuotolinės (vaizdo) pamokos metu mikrofoną įjungti tik tuomet, kai nori kažką 

pasakyti ar kai to prašo mokytoja (-as). 
37.5. Nuotolinėje (vaizdo) pamokoje būtina dalyvauti įjungus vaizdo kamerą. 
37.6. Nuotolinėje pamokoje draudžiama filmuoti/fotografuoti/įrašinėti ir vaizdo medžiaga 

dalintis su kitais asmenimis. 
37.7. Draudžiama dalintis prisijungimo prie mokymosi platformos kodu su kitais 

asmenimis. 
37.8. Visas mokytojos (-o) paskirtas užduotis atlikti laiku. 
37.9. Nuotolinės (vaizdo) pamokos metu nepertraukinėti mokytojo ar klasės draugų,  
laikytis sutartų bendravimo taisyklių. 

 
38. Mokinio elgesys mokyklos organizuojamuose renginiuose, ekskursijose, iškylose. 
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38.1. Mokinys turi teisę dalyvauti mokyklos organizuojamuose renginiuose, išvykose, 
ekskursijose ir dalyvaudamas privalo laikytis mokinio saugaus elgesio taisyklių, pagarbiai elgtis 
vienas su kitu, jį lydinčiais mokytojais ir kitais asmenimis. 

38.2. Mokinys dalyvaudamas mokyklos organizuojamuose renginiuose, vykstančiuose 
bendrosiose patalpose (aktų salėje, sporto salėje, fojė ir kt.), ateina lydimas mokytojo ir elgiasi 
pagarbiai, kultūringai ir drausmingai: netriukšmauja, nesistumdo, netrukdo kitiems. 

38.3. Mokinys privalo jausti atsakomybę už savo bei bendraklasių sveikatą, turtą. Iškilus 
problemai, mokinys privalo apie tai pranešti atsakingam mokytojui. 

38.4. Mokinys pagarbiai ir atsakingai atstovauja klasei ar mokyklai įvairiuose renginiuose, 
konkursuose ar varžybose. 

 
39. Mokinio higiena: 
39.1. Mokinys privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: vilkėti švariais, tvarkingais, 

etiketo normas atitinkančiais drabužiais. 
39.2. Mokinys privalo dėvėti mokyklos patvirtintą uniformą kiekvieną dieną, visus mokslo 

metus. Uniformos modelio keisti negalima. 
39.3. Mokyklinę uniformą privaloma dėvėti per šventes, įvairių konkursų metu ar 

atstovaujant mokyklą kitose įstaigose ar oficialiuose renginiuose (jei iš anksto nesusitarta kitaip). 
39.4. Atėjęs į mokyklą turi pasikeisti avalynę. 
39.5. Privalo turėti reikiamą aprangą ir avalynę fizinio ugdymo ir šokio pamokoms. 
39.6. Sportinę aprangą vilkėti tik fizinio ugdymo ir šokio ( mergaitėms sijonėlius) 

pamokose. Po jos privalu persirengti ir persiauti avalynę. 
39.7. Mokyklos patalpose draudžiama dėvėti kepurę. 

 
IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

40. Mokinių skatinimo priemonės: 
40.1. Už pavyzdingą elgesį, labai gerą ir gerą mokymąsi, labai gerą lankomumą, aktyvų 

dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose bei kituose 
renginiuose mokiniai skatinami: 

40.1.1. Pagal klasės vadovo, dalyko mokytojų skatinimo sistemas. 
40.1.2. Klasės vadovo, dalyko mokytojo ar mokyklos vadovų žodine ar raštiška padėka, 

diplomu viešame mokyklos renginyje, mokyklos informacinėse erdvėse. 
 
41. Mokinių drausminimo tvarka: 
41.1. Mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos nuostatų ar Lietuvos 

Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, remiantis LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu Nr. 
I-1234 gali būti taikomos šios priemonės: 

41.1.1. Pastaba žodžiu, kurią gali pareikšti klasės vadovas, dalykų mokytojai, techninis 
personalas, administracija ir pan. 

41.1.2. Pastaba raštu, kurią gali rašyti klasės vadovas, dalykų mokytojai. 
41.1.3. Individualus klasės ar dalyko mokytojo pokalbis su mokiniu dalyvaujant  švietimo  

pagalbos specialistui. 
41.1.4. Mokinio elgesį svarsto Vaiko gerovės komisija. 
41.1.5. Tėvai (globėjai, įtėviai) atlygina vaiko padarytą materialinę žalą mokyklai. 
41.1.6. Ypatingais atvejais (vagystė, grubios muštynės ir kt.) pranešama policijai ar kitoms 

atsakingoms institucijoms. 
42. Su Mokinio elgesio taisyklėmis mokinius supažindina klasės vadovas ir tėvai. 
43. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos keičiantis įstatymams, keičiant Mokyklos 

darbo organizavimą. 
44. Taisyklės skelbiamos viešai (mokyklos interneto tinklalapyje). 
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