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VILNIAUS JOACHIMO LELEVELIO INŽINERIJOS MOKYKLOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
Mokinio elgesio taisyklės nustato Joachimo Lelevelio inžinerijos mokyklos mokinių elgesio
taisykles mokykloje, mokyklos teritorijoje ir mokykloje vykstančių renginių bei mokyklos
organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu.
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MOKINIO TEISĖS

Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių
Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
Teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras,
dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis.
Kiekvienam vaikui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, auklėtojus, mokytojus,
kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras, gamtą, pasiruošti
savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu.
Kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant
talentus bei gabumus.
Į pirminę sveikatos priežiūrą.
Į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems.
Gauti informaciją apie Mokyklą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) formas.
Rinktis mokyklos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų
modulius, papildomo ugdymo programas, būrelius, studijas ir kt..
Nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu
inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams).
Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba mokytis savarankiškai.
Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso, neformaliojo švietimo ir popamokinės veiklos tobulinimo.
Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir informacinę pagalbą.
Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka.
Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę.
Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą.
Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose,
kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina kūrybinius
gebėjimus.
Puoselėti gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
Mokytis savarankiškai ir eksternu laikyti mokyklos baigimo egzaminus ar žinių patikrinimą.

II.

MOKINIO PAREIGOS

21. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;.
22. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
23. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų nuomonės,
gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
24. Gerbti lietuvių, lenkų, rusų kalbas ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms.
25. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (mokinio pažymėjimą) ir jį pateikti paprašius
mokytojams, mokyklos budėtojams, mokyklos vadovams.
26. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo priežastis
patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai ir kt.)
klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į mokyklą
dienos. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių
dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos
priežasties. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 dienas iš
eilės ir pavienes pamokas.
27. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas
priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą
ir kt.).
28. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo
skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline,
nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.)).
29. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą ateiti švaria,
tvarkinga apranga.
30. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje.
31. Gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus.
32. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu laikyti
rūbinėje.
33. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, patalpas, baldus,
vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti
mokinys ir jo tėvai (globėjai). Žalos atlyginimą Mokykloje nustato Mokyklos administracijos
patvirtinta tvarka.
34. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui medicininę
pažymą ir kitus reikalingus dokumentus.
35. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš mokyklos
bibliotekos paimtas knygas ir kt..
36. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias
muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
37. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų.
38. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.
39. Atlikti socialinę veiklą mokykloje (5 val/per metus).
III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
40. Be mokytojo leidimo imti asmens bylas ir kitus mokyklos dokumentus.
41. Įsinešti į mokyklą elektronines cigaretės, šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas,
narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.
42. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti, žaisti
azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją
apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų.

43. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su
mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo,
mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią
darbui pamokoje priemonę, surašyti paėmimo aktą, ir atiduoti saugojimui į seifą. Paimtas daiktas
grąžinamas tik mokinio tėvams.
44. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus.
45. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus
leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
46. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.
47. Pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po mokyklą ir trukdyti mokytojams vesti pamokas.
48. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam neskirtose vietose,
spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt..
49. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus.
50. Prekiauti Mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta
Mokyklos organizuojamų renginių metu.
51. Niokoti mokyklos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, mėtyti gėles,
daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.).
52. Mokyklos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais.
53. Vaikščioti į tualetą pamokų metu, nebent mokytojui leidus.
54. Ugdymo proceso metu lankyti vairavimo kursus.
IV. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS
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Žodžiu (pagyrimas).
Raštu (padėka, diplomas).
Suteikimas galimybės dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose.
Apdovanojimas dovanėle, prizu.
V. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS

59. Mokiniui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios prevencinės
drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės: įspėjimas žodžiu; įspėjimas raštu tėvams;
sutartis su mokiniu ir/ar jo šeima, kuria raštu sutartimi aptariami mokinio ir/ar tėvų
įsipareigojimai, skirti užtikrinti mokinio deramą elgesį; viešas nukentėjusiojo asmens
atsiprašymas; pastaba raštu; papeikimas; griežtas papeikimas.
60. Raštiškas policijos, Vilniaus m. švietimo skyriaus ir Vaiko teisių apsaugos tarnybos
informavimas – šios priemonės imamasi mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdant šiose
taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant šias taisykles, įžūliai elgiantis su
mokyklos bendruomenės nariais, chuliganiškai elgiantis, trukdant ugdymo procesui, vartojant
necenzūrinius žodžius, rūkant mokyklos teritorijoje, vartojant alkoholinius gėrimus, narkotines ir
psichotropines medžiagas mokykloje ar jos teritorijoje, atvykus į mokyklą apsvaigusiam nuo
alkoholio ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų, tyčia sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą.
61. Kreipimasis dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui.
62. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis mokinius
supažindina klasės auklėtojas.
63. Patvirtindamas, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, mokinys privalo pasirašyti ,,Saugaus elgesio
ir kiti instruktažai“ lape.
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