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VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS
1. Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos Mokinių elgesio taisyklės parengtos vadovaujantis
LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, LR Švietimo įstatymu, Progimnazijos nuostatais,
Progimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Mokymo sutartimi ir kitais progimnazijos
veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
2. Mokinių elgesio taisyklės – mokinių elgesio normas progimnazijoje ir už jos ribų,
santykius tarp mokinių, tarp mokinių ir mokytojų, tarp mokinių ir darbuotojų reglamentuojantis
dokumentas.
3. Kiekvienas turi teisių. Teisė – tai tam tikra taisyklė, kuri nurodo, kaip turime elgtis,
kokių sąlygų reikia, kad galėtume aktyviai dalyvauti ir augti kaip asmenybės.
4. Kiekvienas turi pareigų. Pareigos – tai atsakomybė už turimas teises. Visi turime tokias
pačias teises ir elgiamės taip, kaip nurodo mūsų teisės.
II. MOKINIŲ TEISĖS
5. Mokiniai turi teisę mokytis ir įgyti išsilavinimą:
5.1. turėti tvarkingą, higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis saugioje,
sveikoje aplinkoje;
5.2. įgyti pradinį ir baigti pagrindinio išsilavinimo I dalies programą;
5.3. laisvai rinktis neformaliojo švietimo veiklą;
5.4. būti supažindintam su Mokinio taisyklėmis ir progimnazijos ugdymo planu, dalykų
programomis, vertinimo normomis, saugos reikalavimais;
5.5. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso gerinimo, elgesio taisyklių keitimo ir kt.;
5.6. dalyvauti kultūriniame gyvenime, kūrybinėje veikloje, žaisti, ilsėtis, turėti laisvalaikio;
5.7. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą.
6. Turi teisę prisidėti prie progimnazijos kultūros kūrimo, atstovauti progimnazijai ir
garsinti jos vardą:
6.1. progimnazijos veiklos klausimais kreiptis į mokytoją, progimnazijos administraciją;
6.2. dalyvauti progimnazijos savivaldoje;
6.3. išsakyti savo nuomonę, nepažeidžiant kitų žmonių teisių, būti išklausytam;
6.4. atstovauti progimnazijai įvairiuose renginiuose;
6.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas.

III. MOKINIŲ PAREIGOS
7. Mokytis. Mokinys:
7.1. per pamoką mokosi, laikosi progimnazijoje priimtų susitarimų:
7.1.1. turi reikiamas priemones ir atlieka pavestas užduotis;
7.1.2. neatlikęs namų darbų, neatlikimo priežastis prieš pamoką paaiškina mokytojui;
7.1.3. per visų dalykų pamokas rašo tik mėlynos spalvos rašalo parkeriu;
7.1.4. laikosi tvarkos sąsiuviniuose ir taisyklingos kalbos reikalavimų;
7.1.5. nesinaudoja ausinukais ir mobiliaisiais telefonais (jų garso signalai turi būti išjungti);
7.1.6. nevėluoja į pamokas – laukia prie kabineto nuskambėjus pirmajam skambučiui,
nepraleidinėja pamokų be pateisinamos priežasties;
7.1.7. netrukdo mokytojo ir klasės darbui;
7.1.8. iš pamokos išeina tik mokytojui leidus.
8. Gerbti save ir progimnazijos bendruomenę. Mokinys:
8.1. laikosi LR įstatymų, progimnazijoje sutartų taisyklių;
8.2. pastebėjęs neteisėtą elgesį, apie tai informuoja klasės vadovą, progimnazijos
administraciją ar kitą progimnazijos darbuotoją;
8.3. dėvi tvarkingą mokyklinę uniformą;
8.3.1. sportinę aprangą vilki tik kūno kultūros arba šokio pamokose ir per sporto renginius;
8.4. valgykloje laikosi tokios tvarkos:
8.4.1. nesineša kuprinių, jas tvarkingai padeda į lentyną koridoriuje prie valgyklos;
8.4.2. nesineša striukių;
8.4.3. pavalgęs nusineša indus;
8.4.4. netriukšmauja;
8.4.5. pagarbiai elgiasi su maistu;
8.5. saugo progimnazijos aplinką ir mokymo(si) priemones;
8.6. laikosi švaros ir tvarkos, reikalingos visų sveikatai ir saugumui (netriukšmauja,
nebėgioja, nesistumdo, eina dešine koridoriaus puse, savavališkai nekeičia inventoriaus vietos,
laiptinėse lipa nurodyta kryptimi, garsiai neklauso muzikos, laikosi tvarkos tualetuose ir pan.);
8.7. renginiuose laikosi tokios tvarkos:
8.7.1. į renginį ateina laiku, be kuprinės ir kitų asmeninių daiktų;
8.7.2. per renginį elgiasi drausmingai, kultūringai (nereplikuoja, nekomentuoja,
netriukšmauja, nefilmuoja);
8.7.3. iš renginio išeina tik jam pasibaigus;
8.8. į rūbines eina tik prieš pamokas ir po pamokų, o per pertraukas tik esant būtinybei;
8.9. rastus vertingus daiktus perduoda į raštinę.
9. Kitos pareigos:
9.1. sveikatos pažymą klasės vadovui pristato iki rugsėjo 15 dienos;
9.2. praleistų pamokų pateisinamąjį dokumentą pateikia klasės vadovui, kitą dieną atvykęs
į mokyklą;
9.4. progimnazijoje, renginių už mokyklos ribų, ekskursijų metu laikosi saugaus elgesio
reikalavimų;

9.5. mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš progimnazijos atsiskaito su progimnazijos
biblioteka.
IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
10. Progimnazijoje, jos teritorijoje, išvykų metu rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines,
psichotropines medžiagas.
11. Ateiti į progimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų.
12. Atsinešti į mokyklą alkoholinių gėrimų, tabako, narkotinių, psichotropinių, toksinių
medžiagų, ginklų, pirotechnikos gaminių.
13. Atsinešti į mokyklą garso įrašų, literatūros ir kitų leidinių, kurie tiesiogiai skatina ir
propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
14. Tyčiotis žodžiu, fiziškai, virtualioje erdvėje.
15. Žaisti azartinius žaidimus.
16. Fotografuoti ir filmuoti kitus mokinius, mokytojus, progimnazijos darbuotojus ar
lankytojus be jų sutikimo, viešai publikuoti jų atvaizdus.
17. Be pateisinamos priežasties praleisti pamokas, išeiti iš progimnazijos teritorijos be
klasės vadovo, visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, progimnazijos vadovo leidimo.
18. Trukdyti mokytojui vesti pamoką.
19. Gadinti, pasisavinti progimnazijos ar kitų asmenų turtą: mokiniui piktybiškai sugadinus
progimnazijos turtą, jo tėvai (globėjai) privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis
Civiliniu kodeksu (atlygina padarytą žalą, pakeičia sugadintą daiktą nauju).
V. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
20. Už mokymosi pažangą, gerą mokymąsi, puikų elgesį, aktyvią organizacinę veiklą,
progimnazijos vardo garsinimą ir kita mokiniai skatinami vadovaujantis Vilniaus šv. Kristoforo
progimnazijos „Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo sistemos“ nuostatomis.
21. Už mokinio elgesio taisyklių pažeidimą drausminės nuobaudos skiriamos
vadovaujantis Vilniaus šv. Kristoforo progimnazijos „Pageidaujamo mokinių elgesio skatinimo
sistemos“ nuostatomis.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Su mokinių elgesio taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius supažindina klasių
vadovai.
23. Mokinių elgesio taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis teisės aktams,
keičiant progimnazijos darbo organizavimą.
24. Mokinių elgesio taisyklės skelbiamos progimnazijos interneto svetainėje.
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