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I. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1. Mokinys turi teisę:  

1.1. Gauti informaciją apie mokyklos veiklą, joje vykdomas švietimo programas, 

mokymo(si) formas, mokymosi pasiekimų vertinimo tvarką.  

1.2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti pradinį išsilavinimą.  

1.3. Gauti geros kokybės švietimą.  

1.4. Pasirinkti mokyklos siūlomus neformaliojo švietimo būrelius.  

1.5. Nustatyta tvarka gauti reikiamą mokymosi pagalbą, mokymą namuose.  

1.6. Gauti psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, logopedo 

pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje.  

1.7. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 

informaciją.  

1.8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.  

1.9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.  

1.10. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais, sporto sale, 

informacinių technologijų įranga.  

1.11. Įstatymų nustatyta tvarka gauti nemokamą maitinimą.  

2. Mokinio pareigos:  

2.1. Laikytis visų Mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus tvarką 

nustatančių dokumentų reikalavimų.  

2.2. Laiku ateiti į mokyklą. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.  

2.3. Nepažeisti kitų teisių ir teisėtų interesų.  

2.4. Būti draugišku ir mandagiu. Patyrus nedraugišką elgesį/patyčias arba jas pastebėjus, 

nedelsiant pranešti sodybos mokytojui, socialinei pedagogei ar kitam mokyklos darbuotojui.  

2.5. Būti drausmingu. Pamokose, klasės valandėlėse, būreliuose ir kitose veiklose 

laikytis nustatytos darbo tvarkos (netrukdyti mokytis sodybos draugams, neužsiiminėti pašaline, 

nesusijusia su mokymusi, veikla).  

2.6. Stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlieku skirtas užduotis. Į pamokas ateiti 

pasiruošus, turėti tik mokymuisi būtinas priemones.  

2.7. Pamokų ir pertraukų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, išmaniuoju laikrodžiu 

ir kitais išmaniaisiais įrenginiais (išmaniaisiais įrenginiais naudotis tik, mokytojui leidus, ugdymo(si) 

tikslais). Prieš pamokas palikti mobilųjį telefoną, išmanųjį laikrodį su sodybos mokytoju sutartoje 

vietoje.  

2.8. Mokykloje ir jos teritorijoje nefilmuoti, nefotografuoti ir neįrašinėti mobiliuoju 

įrenginiu. Jei naudojamasi telefonu ir/ar išmaniuoju laikrodžiu pamokų metu ar be mokytojo leidimo 

filmuojama, įrašinėjama, mokytojas turi teisę paimti priemonę ir grąžinti ją po pamokų mokiniui arba 

tėvams (globėjams, rūpintojams).  

2.9. Būti tvarkingu, kasdien dėvėti tvarkingą mokinio uniformą. Sportinę aprangą vilkėti 

tik fizinio ugdymo pamokose.  



2.10. būti atsargiu, saugoti savo ir kitų sveikatą. Pertraukų metu mokyklos erdvėse 

nebėgioti, nešūkauti, nesistumdyti, savo elgesiu nesukelti pavojaus sau ir aplinkiniams. Renginių, 

išvykų, ekskursijų metu laikytis saugaus elgesio reikalavimų.  

2.11. Pagarbiai elgtis su maistu. Tyliai pietauti Dosnumo erdvėje, nemėtyti maisto.  

2.12. Tausoti ir saugoti savo, kitų mokinių ir mokyklos turtą (vadovėlius, knygas, kitas 

mokymo priemones, suolus ir kitą inventorių, teritorijoje augančius augalus). Padarytą žalą atlygina 

tėvai.  

2.13. Pamokų ir pertraukų metu neišeiti už mokyklos teritorijos ribų.  

2.14. Išvykstant iš mokyklos, nebaigus ugdymo programos, grąžinti mokyklai 

priklausantį turtą (mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš bibliotekos paimtas knygas ir kt.).  

 

II. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

3. Mokinys gali būti skatinamas:  

3.1. Už puikų mokymąsi, kai visi mokomieji dalykai įvertinti aukštesniuoju lygiu.  

3.2. Už labai gerą mokymąsi, kai 6 (1 kl. – 5) mokomieji dalykai įvertinti aukštesniuoju 

lygiu, o kiti – pagrindiniu.  

3.3. Už mokyklos vardo garsinimą ir puikius (I vieta), labai gerus (II vieta) ir gerus (III 

vieta) pasiekimus olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose ar kt. renginiuose.  

3.4. Už mokyklos vardo garsinimą ir aktyvų dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, 

varžybose ar kt. renginiuose.  

3.5. Už aktyvią veiklą sodybos savivaldoje.  

3.6. Už kilnų, drąsų poelgį.  

4. Mokinio skatinimo priemonės:  

4.1. Žodinė padėka, pagyrimas.  

4.2. Pagyrimas elektroniniame dienyne.  

4.3. Mokinys gali būti skatinamas: 

4.3.1. Sodybos mokytojo padėkos raštu.  

4.3.2. Mokyklos direktoriaus padėkos raštu, vadovaujantis direktoriaus įsakymu. 

4.4. Mokiniai gali būti skatinami iš karto po laimėjimo, pasibaigus pusmečiui, mokslo 

metams, renginiuose, per klasės valandėles ir kt.  

5. Siūlyti skatinti mokinį gali sodybos mokytojas, mokytojas, administracija, raštu 

pateikdami direktoriui rekomendaciją, kurioje nurodo, už kokius pasiekimus ir kokį paskatinimo būdą 

siūlo.  

 

III. MOKINIO DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

6. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisykles, taikomos šios prevencinės 

drausminimo priemonės:  

7.1. Pastaba žodžiu.  

7.2. Pokalbis su mokiniu.  

7.3. Mokytojo, sodybos mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto pastaba raštu 

elektroniniame dienyne.  

7.4. Pokalbis su mokinio tėvais (globėjais).  

7.5. Vaiko gerovės komisijos posėdyje aptariamas mokinio elgesys, dalyvaujant 

mokiniui, jo tėvams (globėjams) ir klasės vadovui. Susitariama dėl pagalbos mokiniui priemonių 

teikimo.  

8. Kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų 

gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, taikomos poveikio priemonės ar veiksmai, numatyti Mokyklos 

poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkoje, - mokinio ugdymosi 

vietos pakeitimas, mokyklos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas, mokinio daiktų patikrinimas, 

pagrįstų fizinių veiksmų panaudojimas.  



 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos Mokinio elgesio taisyklės, skatinimo ir 

drausminimo priemonių taikymo aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje.  

10. Su Mokinio elgesio taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo priemonėmis mokinius 

sodybos mokytojas supažindina klasės valandėlės metu.  

11. Naujai priimtą mokinį sodybos mokytojas su Mokinio elgesio taisyklėmis, 

skatinimo ir drausminimo priemonėmis supažindina pirmą priėmimo į mokyklą dieną.  

12. Mokytojai ir/ar socialinė pedagogė pakartotinai supažindina mokinius su Mokinio 

elgesio taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo priemonėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai 

laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.  
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