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Mokinio elgesio taisyklės
Į pamokas ateik laiku.

Nepraleisk pamokų be 
priežasties. 

Turėk visas priemones, 
reikalingas tos dienos 
pamokoms.

Turėk pasiekimų knygelę ir, mokytojui paprašius, ją pateik.

Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų mokantis.

Pamokų metu išjunk mobilųjį telefoną.

Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei 
nepasiruošei pamokai dėl svarbios priežasties, pranešk apie 
tai mokytojui prieš pamoką. 

Pamokų metu būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, 
netrukdyk draugams ir mokytojui.

Per pertraukas išeik iš kabineto, kad būtų galima išvėdinti 
kabinetą.

Pertraukų metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, saugok 
savo ir kitų sveikatą.

Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.

Laisvų pamokų metu 
nevaikščiok koridoriais, 

netriukšmauk ir 
netrukdyk dirbantiems. 

Būk drausmingas 
ir kultūringas 
renginių,
vykstančių 
mokykloje ar kitur, metu.

Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk 
kitokio nereikalingo triukšmo.

Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač 
nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.

Renginio metu privalu išjungti mobilųjį telefoną.

Gerbk mokytojus, 
neatsikalbinėk.



Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.

Būk mandagus su visais mokyklos darbuotojais, gerbk jų 
darbą.

Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas 
smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų.

Nesivesk į mokyklą svetimų žmonių.

Laikykis bendrabučio tvarkos, bibliotekos, 
rūbinės, valgyklos, kompiuterių klasės 
naudojimosi taisyklių.

Mokyklos svečius sutik mandagiai ir 
kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas 
svečiuose.

Nešiukšlink mokykloje, jos kieme, stadione ir visoje 
aplinkoje.

Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų 
medžiagų mokykloje ir jos teritorijoje.

Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir 
auginamų želdinių ir lauko inventoriaus.

Būk atsakingas už savo darbo vietą. Palik ją tvarkingą.

Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas 
grąžink tvarkingas. 

Žinok, kad:
     už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, 

pasiekimus konkursuose ir pavyzdingą lankomumą 
mokyklos vadovai pagirs ir paskatins Tave padėkomis ir 
apdovanojimais;

         už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio 
elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų 
pažeidinėjimą Tau bus taikomos nuobaudos: įspėjimai, 
pastabos, papeikimai;

        už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be 
priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo tėvai (globėjai) 
ir Tavo elgesys bus svarstomas vadovų posėdžiuose, 
skiriama nuobauda.
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