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VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
 

Vilniaus Baltupių progimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vilniaus 

Baltupių progimnazijos (toliau – Progimnazijos) mokinių elgesio taisykles mokykloje, jos teritorijoje ir 

mokykloje vykstančių renginių bei mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, 

metu. 

 

I. MOKINIO TEISĖS 

 

Mokinio teisės: 

1. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų 

Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

2. Teisė į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, 

dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis. 

3. Teisė į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei gabumus. 

4. Teisė į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems. 

5. Naudotis Progimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu 

inventoriumi, informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams laikantis nustatytų naudojimosi 

instrukcijų. 

6. Esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomam namuose. 

7. Dalyvauti Progimnazijos mokinių savivaldoje, teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir 

popamokinės veiklos tobulinimo. 

8. Gauti pirmąją medicinos, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir 

informacinę pagalbą. 

9. Gauti nemokamą maitinimą Progimnazijoje įstatymų nustatyta tvarka. 

10. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. 

 

II. MOKINIO PAREIGOS 

 

Mokinys privalo: 

11. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

12. Sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų. 

13. Laikytis Progimnazijos lokalinių teisės aktų reikalavimų. 

14. Stropiai mokytis. 

15. Pagarbiai elgtis su visais Progimnazijos bendruomenės nariais ir kitais asmenimis. 

16. Nevėluoti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, susirgus tą pačią dieną 

informuoti klasės vadovą. 

17. Neatvykus į mokyklą, klasės vadovui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą. 

18. Ateiti į mokyklą tvarkingai, švariai, neiššaukiančiai apsirengus. Viršutinius drabužius palikti 

rūbinėje arba kitoje tam skirtoje vietoje. Fizinio ugdymo pamokose vilkėti tam skirtą aprangą. 



19. Tausoti ir saugoti privatų bei Progimnazijos turtą, atsakyti už sugadintą inventorių, atlyginti 

padarytą žalą. 

20. Nesivesti į Progimnaziją pašalinių asmenų. 

21. Per pertraukas ir laisvų pamokų metu neišeiti iš mokyklos teritorijos be klasės vadovo ar 

mokyklos atstovo leidimo. 

22. Laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai reikiamą informaciją. 

23. Apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis. 

24. Pasikeitus gyvenamajai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuoti klasės 

vadovą. 

25. Dalyvauti Progimnazijos kabinetų, aplinkos tvarkyme, mokyklos renginiuose. 

26. Pabaigus Progimnaziją ar nutraukus mokymo(si) sutartį su ja, atsiskaityti su mokyklos 

biblioteka. 

27. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius. Praradus ar nepataisomai sugadinus spaudinį, jį pakeisti 

tokiu pat ar bibliotekos pripažintu lygiaverčiu. 

28. Pamokų, pertraukų ir mokyklos renginių metu laikytis nustatytos tvarkos, vykdyti 

administracijos, mokytojų bei kitų mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus. 

 

Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama: 

 

29. Vartoti ir turėti su savimi tabaką, elektronines cigaretes ar elektroninių cigarečių pildykles, 

alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyvias medžiagas, jomis prekiauti ar dalintis. 

30. Pamokų metu valgyti ir gerti (išskyrus vandenį ar ligos atveju). Pertraukų metu mokyklos 

teritorijoje valgyti traškučius, kukurūzus, gerti gazuotus, saldžiuosius, energetinius gėrimus. 

31. Vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus. 

32. Nešiotis šaunamuosius ginklus, šaltuosius ginklus, dujinius balionėlius, naudoti pirotechnikos 

gaminius. Nešiotis daiktus panašius į ginklus. 

33. Mėtyti popierius ar kitaip šiukšlinti. 

34. Laužyti ir kirsti medžius, krūmus, jų šakas, skinti lapus bei žiedus. 

35. Žaisti sportinius ar kitokius žaidimus tam nepritaikytose vietose. Vaikščioti ir važinėti 

žaliuosiuose plotuose, mindžioti gėlynus, ardyti veją. 

36. Rašinėti, braižyti ar kitaip terlioti ant Progimnazijos pastato, tvorų ir kitų statinių, mėtyti 

sniegą į mokyklos pastatą. 

37. Be atskiro mokytojo leidimo pamokų metu naudotis mobiliaisiais įrenginiais ir kitais vaizdą 

bei garsą įrašančiais įrenginiais. Juos privaloma laikyti mokytojo paskirtoje vietoje. 

38. Įrašinėti vaizdą, garsą, filmuoti ir fotografuoti Progimnazijos bendruomenės narius ar viešinti 

jų atvaizdus. 

39. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, 

socialinius tinklus internete. 

40. Naudoti psichologinį ir fizinį smurtą prieš kitą bendruomenės narį. 

41. Reikalauti užmokesčio iš bendramokslių už tikras ar tariamas paslaugas. Progimnazijoje bei 

jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus. 

42. Pamokų metu trukdyti dirbti mokytojui bei bendraklasiams. 

43. Pasisavinti ar gadinti Progimnazijos ar mokyklos bendruomenės nario turtą. 

44. Bėgioti, stumdytis ir sėdėti ant palangių.  

 



45. Žeminti žmogaus orumą, diskriminuoti ar kurstyti diskriminaciją prieš žmonių grupę ar jai 

priklausantį asmenį dėl lyties, amžiaus, seksualinės orientacijos, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, 

socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimo ar pažiūrų.  

46. Klastoti dokumentus, keisti įrašus. 

47. Trikdyti viešąją rimtį – šaukti, švilpti, triukšmauti, garsiai klausytis muzikos. 

 

III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ 

 

48. Jeigu Progimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų 

daiktų, nedelsdamas apie tai informuoja Progimnazijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį. Taip pat turi 

teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo 

sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant: 

48.1. jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, tikrinimo metu turi dalyvauti 

mažiausiai du Progimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – Progimnazijos vadovas arba jo įgaliotas 

asmuo. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai) ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga; 

48.2. jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo 

nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) ir kviečiami atvykti į Progimnaziją. Jiems 

nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat, esant būtinybei, apie įtarimus dėl 

draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga; 

48.3. kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas 

progimnazijos vadovo paskirto progimnazijos darbuotojo. 

49. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė Taisykles, nereagavo į mokytojo pastabas) pamokos 

ar pertraukos metu, mokytojas informuoja Progimnazijos administraciją tarnybiniu pranešimu. 

50. Gavus tarnybinį pranešimą apie netinkamą mokinio elgesį, į Progimnaziją kviečiami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai). 

51. Situacijai negerėjant, mokinys su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į Vaiko gerovės 

komisijos posėdį. 

52. Jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, informuojamas Vilniaus miesto savivaldybės 

Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius. 

53. Mokytojas ar kitas Progimnazijos darbuotojas gali taikyti pagrįstus fizinius veiksmus 

moksleivio atžvilgiu, kai siekiama:  

53.1.  apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

53.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Progimnazijos 

darbuotojus ar kitus asmenis; 

53.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui; 

53.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

Progimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

53.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

53.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar mokyklos renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, 

klasės, salės, valgyklos ar pan.). 

54. Pažeidus Taisyklių ar kitų Progimnazijos lokalinių teisės aktų nuostatas, mokiniams 

direktoriaus įsakymu skiriamos nuobaudos: 



- pastaba; 

- papeikimas; 

- Progimnazijos bendruomenei naudingos veiklos mokykloje ar jos teritorijoje atlikimas; 

- klasės keitimas. 

     Nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, mokinio elgesį iki 

pažeidimo padarymo ir po jo. 

55. Už kiekvieną pažeidimą skiriama tik viena nuobauda. Prieš skiriant nuobaudą, mokinio 

pareikalaujama raštu pasiaiškinti, dėl pažeidimo informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), 

esant reikalui, pranešama teisėsaugos institucijoms. 

 

IV. PAPILDOMOS TAISYKLĖS EKSTREMALIOS SITUACIJOS METU 

 

56. Į pamokas mokiniai ateina ne ankščiau nei: 

- 1-4 klasių mokiniai nuo 7.30 val. 

- 5-8 klasių mokiniai nuo 8.40 val. 

57. Pertraukų metu mokiniai negali laisvai judėti po mokyklą. Mokiniai būna prie klasei paskirto 

kabineto. Gali nueiti artimiausiu keliu iki artimiausio tualeto. 

58. Mokiniai nesinaudoja rūbine (nebent nurodoma kitaip). Viršutinius drabužius nusivelka klasėje, 

kabina ant kėdės atlošo. Apie pasikeitimus mokinius informuoja klasės vadovas. 

59. Mokiniai į valgyklą ir į Progimnazijos kiemą gali eiti tik pagal sudarytą grafiką per artimiausią 

laiptinę. 

60. Mokyklos aukštai yra suskirstyti spalvomis. Mokiniai turi dėvėti aukšto spalvą atitinkančias 

apyrankes. 

61. Mokiniai mokosi viename kabinete. Į kabinetus ateina mokytojai. 

62. Kai pamokos vyksta pogrupiais (užsienio kalba, dorinis ugdymas, informacinės technologijos), 

vienas mokytojas ateina į klasę, o kitas mokytojas po skambučio mokinius išsiveda į kitą kabinetą 

(mokiniai savarankiškai į kitus kabinetus neina). 

63. Pertraukų metu (einant į valgyklą, kiemą, tualetą) privaloma dėvėti apsaugines veido kaukes. 

Pamokų metu ir pertraukų metu, esant prie kabineto, rekomenduojama dėvėti apsaugines veido kaukes.  

64. Jeigu mokinys turi temperatūros, čiaudi, kosėja ir jaučia kitus viršutinių kvėpavimo takų 

simptomus, į mokyklą neina, apie sveikatos būklę informuoja klasės vadovą. Jei pasijuto blogai 

mokykloje, apie tai nedelsiant informuoja mokytoją arba visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. 

65. Mokiniai laikosi asmeninės higienos: plauna, dezinfekuoja rankas, laikosi čiaudėjimo ir 

kosėjimo etiketo.  

 

V. MOKINIO SKATINIMAS 

 

66. Už aktyvų dalyvavimą klasės, Progimnazijos bendruomenės gyvenime, už labai gerą mokymąsi 

ir pavyzdingą elgesį, pasiekimus miesto, respublikos ir tarptautinėse olimpiadose, konkursuose 

mokiniai gali būti skatinami: 

- žodine padėka; 

- padėka raštu; 

- padėka šeimai; 

- kitu apdovanojimu. 

 
_________________________________ 


