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VARĖNOS „RYTO“ PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 Vaikas yra žmogus, neturintis 18 metų, išskyrus atvejus, kai įstatymai numato kitaip. 

(Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas 1998-03-24 Nr. VIII-674, 2 

straipsnis). 

            Mokinys – asmuo, kuris mokosi (Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas 2003-06-28 

Nr. I-1489, 2 straipsnis). 

 

I. MOKINIO PAREIGOS 

 

1. Mokinys privalo 

1.1 Mokinys privalo mokytis iki 16 metų pagal privalomojo švietimo programą. 

1.2  Sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

1.3  Nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties. Atvykus į 

mokyklą po ligos pateikti klasės vadovui praleistas pamokas, pateisinantį dokumentą. Jei 

praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą. 

1.4  Nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties. 

1.5  Pamokų metu be tėvų prašymo, pateikto klasės vadovui, negalima išeiti iš mokyklos. 

1.6  Pertraukų metu būti koridoriuose, bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje, mokyklos kieme. 

1.7 Mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, atlikti skirtas namų 

užduotis. 

1.8 Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, mokytis ir atlikti skirtas namų 

užduotis. 

1.9 Įvykus nelaimingam atsitikimui ar pastebėjus kitus mokyklos vidaus tvarkos taisyklių 

pažeidimus apie tai pranešti klasės vadovui, mokytojams ar kitiems mokyklos darbuotojams. 

1.10 Gerbti ir nepažeisti kitų mokinių teisės į asmens laisvę ir neliečiamybę. Nenaudoti fizinės 

jėgos, neprasivardžiuoti, neerzinti, neatiminėti daiktų, nesistumdyti nesityčioti iš kitų mokinių. 

Žinoti, kad už viešos  tvarkos pažeidimą, moksleiviai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 

numatyta tvarka. 



1.11.  Būti susipažinus su elektroninio dienyno nuostatais, turėti prisijungimo kodus. Domėtis 

savo įvertinimais, ir pastabomis. 

1.12.  Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga. Atleistas nuo kūno kultūros 

pamokų, dėl ligos, mokinys turi dalyvauti pamokoje, ją stebėti arba pateikti tėvų prašymą 

leidžiantį nedalyvauti kūno kultūros pamokoje. 

1.13.  Kultūringai elgtis mokyklos valgykloje. 

1.14. Naudotis rūbinės paslaugomis. Paltus, striukes, kepures palikti saugomoje mokyklos 

rūbinėje. 

1.15 Mokinys išvykdamas iš mokyklos turi atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir pateikti klasės 

vadovui atsiskaitymo lapelį. 

1.16  Su mokytoju sutarus, atsiskaityti už praleistų pamokų turinį. 

 

II. MOKINIO TEISĖS 

 

2. Mokinys turi teisę 

 2.1 Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius. 

 2.2 Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę. Sukakus 14 metų apsispręsti dėl tikybos 

mokymosi; sudaryti su mokykla sutartį dėl ugdymo programos, esant tėvų sutikimui. Puoselėti 

savo kalbą, papročius bei tradicijas. 

2.3 Į pedagoginę, psichologinę ir socialinę pagalba mokykloje. Sveikatos priežiūrą mokykloje, 

informaciją apie save, pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją. 

2.4 Dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatose nustatyta tvarka. 

2.5 Dalyvauti neformaliame vaikų ir jaunimo ugdyme kurio veikla neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams. 

2.6 Mokinys, vykstantis į mokyklą iš tolimesnių vietų (iki 3 km) maršrutinių autobusu, traukiniu 

gauti kompensuojamas kelionės išlaidas. 

2.7  Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą, pagal mokykloje patvirtintą „Pažangos ir 

pasiekimų vertinimo tvarką“. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

3.1  Mokyklos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojų paskatinimas (žodžiu  ir raštu). Klasės 

vadovo, dalyko mokytojo, socialinio pedagogo, psichologo  paskatinimas (žodžiu ir raštu). 

3.2  Išvykų organizavimas, labai gerai besimokantiems mokiniams. Atminimų dovanos, bilietai į 

renginius. 

3.3 Kitų mokykloje dirbančių specialistų paskatinimas (žodžiu ir raštu). 



  

IV. MOKYKLOJE DRAUDŽIAMA 

 

4.1 Prisijungti, koreguoti elektroninio dienyno duomenis. Imti mokyklos valstybinės svarbos 

dokumentus, be mokytojo leidimo savavališkai įeiti į kabinetą, naudotis kabineto raktais. 

4.2 Įsinešti į mokyklą, su ugdymo procesu nesusijusius daiktus pvz; ginklus, peilius, dujų 

balionėlius, toksines medžiagas, narkotikus ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingas 

medžiagas bei daiktus. 

4.3 Mokyklos teritorijoje naudoti kvaišalus, rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, žaisti azartinius 

žaidimus; 

4.4 Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu. Nesilaikant šio reikalavimo telefonai gali buti 

paimami  ir grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams). 

4.5 Pamokų metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti pamokas; 

4.6 Pamokų metu savavališkai išeiti iš kabineto. 

4.7  Mokykloje draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, smurtauti, agresyviai elgtis, kurstyti 

nesantaiką tarp mokinių, fotografuoti, filmuoti savanaudiškais tikslais. 

4.8 Draudžiamos elektroninės patyčios. 

4.9  Griežtai draudžiama šiukšlinti ir niokoti mokyklos patalpas. 

 

V. NUOBAUDOS 

 

Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų pažeidimus bei 

pareigų nevykdymą, apie tai pranešus tėvams (globėjams), mokiniui gali būti taikomos 

drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: 

5.1 Pastaba žodžiu. 

5.2 Pastaba elektroniniame dienyne. 

5.3 Tėvų iškvietimas pokalbiui į mokyklą. Įvertinus problemą pokalbyje gali dalyvauti: 

mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojos, socialinė pedagogė, klasės vadovė, mokinys 

(ė) kiti suinteresuoti asmenys. 

5.4 Drausminių priemonių taikymas: pavyzdžiui „lankomumo stebėjimo lapas, elgesio pamokoje 

stebėjimo lapas“, fiksuotas lankymasis pas socialinę pedagogę. 

5.5 Elgesio svarstymas klasės tėvų susirinkime. 

5.6 Mokinio įrašymas į mokyklos mokinių „rizikos grupę“, klasės vadovo teikimu. 

5.7  Svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje . 

5.8  Direktoriaus įspėjimas raštu už pakartotinį pažeidimą. 



5.9  Direktoriaus griežtas papeikimas. 

5.10  Pranešimas Vaiko teisių apsaugos skyriui ir nepilnamečių reikalų pareigūnei (pareigūnui)  

5.11 Kreipimasis į rajoninę Vaiko gerovės komisiją. 

5.12 Sprendimas šalinti iš mokyklos priimamas Mokyklos taryboje ir rajoninėje Vaiko gerovės 

komisijoje. 

 

________________________ 


