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KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS  

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Simono Daukanto progimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti 

dorais, atsakingais ir patriotiškais žmonėmis, gebančiais sėkmingai gyventi ir kurti nuolat 

kintančiame pasaulyje. 

2. Kauno Simono Daukanto progimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) 

reglamentuoja mokinių mokymąsi, lankomumą, bendrąsias elgesio normas, mokinių skatinimą ir 

drausminimą. 

3. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, 

Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. 

 

II. MOKYMASIS 

 

4. Mokinys stropiai ir sąžiningai mokosi, aktyviai dirba pamokoje, drausmingai elgiasi, pagarbiai 

bendrauja su progimnazijos bendruomenės nariais ir svečiais. 

5. Mokinys į pamokas ateina atlikęs namų darbus, atsineša visas tai pamokai reikalingas priemones. 

6. Mokinys klasės auklėtojo nurodymu, privalo perduoti informaciją tėvams/globėjams apie savo 

mokymosi rezultatus, tėvų susirinkimus, kitus progimnazijos renginius. 

7. Mokinys dalyvauja progimnazijos organizuojamuose mokymosi  pasiekimų patikrinimuose, 

testavimuose, sąžiningai atlieka skirtas užduotis. 

8. Mokinys tausoja vadovėlius, pametęs ar sugadinęs vadovėlį atsako progimnazijos bibliotekos 

nuostatuose numatyta tvarka. 

9. Mokinys turi teisę naudotis visomis informacinėmis priemonėmis progimnazijos bibliotekoje. 

Internetu progimnazijos bibliotekoje mokinys gali naudotis tik mokymosi tikslais. 

 

III. LANKOMUMAS 

 

10. Mokinys nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties. 

11. Mokinio tėvai/globėjai privalo informuoti klasės auklėtoją apie mokinio neatvykimą į mokyklą 

telefonu arba žinute TAMO dienyne, ne vėliau kaip iki antros pamokos pradžios. 

12. Praleidęs pamokas mokinys atėjęs kitą dieną klasės auklėtojui pateikia praleistas pamokas 

pateisinančius dokumentus: 

12.1. tėvų/globėjų prašymus pateisinti pamokas dėl mokinio ligos arba dėl labai svarbių priežasčių 

(ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės); 

12.2. gydymo įstaigos išduotą pažymą; 
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12.3. kitų švietimo įstaigų, organizacijų vardinius dokumentus. 

 

IV. BENDROSIOS ELGESIO NORMOS 

 

13. Mokinys ateina į progimnaziją tvarkingai ir švariai apsirengęs, dėvi uniformą. 

14. Drabužius, galvos apdangalus kabina rūbinėje/spintelėje, nepalieka pinigų ar kitų vertingų 

daiktų. 

15. Mokinys tausoja progimnazijos ir jos narių turtą, taupo elektros energiją, vandenį 

16. Mokiniui draudžiama: 

16.1. tyčiotis iš kitų, keiktis, smurtauti, vagiliauti; 

16.2. rūkyti bei turėti tabako gaminius bei elektronines cigaretes; 

16.3. vartoti alkoholinius bei energetinius gėrimus; 

16.4. turėti, vartoti ir platinti narkotines, psichotropines medžiagas; 

16.5. žaisti azartinius žaidimus; 

16.6. neštis į progimnaziją ugdymo procesui nereikalingus daiktus (progimnazija neatsako už jų 

saugumą); 

16.7. turėti ir naudoti daiktus, keliančius grėsmę savo ir kitų bendruomenės narių saugumui ir 

sveikatai; 

16.8. pamokų ir pertraukų metu išeiti už progimnazijos teritorijos ribų (progimnazija neatsako už 

mokinio, pažeidusio šį reikalavimą saugumą); 

16.9. pamokoje naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis be mokytojo leidimo (jei mokinys 

nereaguoją į mokytojo pastabas, mokytojas turi teisę paimti mobiliojo ryšio priemonę ir grąžinti ją 

tik mokinio tėvams/globėjams, informuodamas apie netinkamą mokinio elgesį); 

16.10. gadinti progimnazijos ar jos narių turtą; 

16.11. pamokose valgyti, kramtyti kramtomąją gumą; 

16.12. fotografuoti, filmuoti progimnazijos bendruomenės narį be suaugusiojo sutikimo. 

17. Sugadinęs progimnazijos ar jos narių turtą mokinys kartu su tėvais/globėjais atlygina 

progimnazijai ar jos nariui padarytą žalą. 

18. Mokinys kultūringai elgiasi pamokų ir pertraukų metu, progimnazijos renginiuose. Pertraukų 

metu nebėgioja, netriukšmauja, nesistumdo. 

19. Mokinys kultūringai elgiasi valgykloje: mandagiai bendrauja, valgo tik tam skirtoje vietoje, 

nusineša indus, laukia eilėje apsipirkti. 

 

 V. SKATINIMAS  

 

20. Mokiniui už pavyzdingą elgesį yra skiriami skatinimo taškai. 

21. Mokiniui skirti skatinimo taškai yra fiksuojami TAMO dienyne, skiltyje pagyrimai – pastabos. 

22. Už pavyzdingą elgesį gauti skatinimo taškai kaupiami vienerius mokslo metus. Kasmet  taškai 

skaičiuojami iš naujo. 

23. Mokinys gauna paskatinimo taškus už šį elgesį: 

Skatintinas 

elgesys 
Paaiškinimas Elgesio vertintojas 

Taškų 

skaičius 

(trumpinys) 

Ilgalaikiai Klasės seniūno, seniūno pavaduotojo, Klasės auklėtojas 5 (P) 
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įsipareigojimai 

klasėje 

rūbininko pareigos. kartą per trimestrą 

Ilgalaikiai 

įsipareigojimai 

mokinių 

saviruošoje 

Mokinys aktyviai teikia pagalbą kitiems 

mokiniams Saviruošos klube. Saviruošos vadovas 

Kartą per mėnesį 
5 (IP) 

Progimnazijos 

vardo 

garsinimas 

 už kiekvieną progimnazijos 

atstovavimą miesto konkursuose ir 

olimpiadose, neatsižvelgiant į pasiektus 

rezultatus, skiriami 3 skatinimo taškai. 

 už kiekvieną progimnazijos 

atstovavimą miesto konkursuose ir 

olimpiadose bei laimėtas prizines vietas, 

skiriami 5 skatinimo taškai. 

Mokinį rengiantis 

mokytojas 
3 arba 5 (PG) 

Uniformos 

dėvėjimas 

Jeigu mokinys neturi jokio įspėjimo dėl 

uniformos nedėvėjimo per mėnesį jam yra 

skiriamas 1 skatinimo taškas. 

Klasės auklėtojas 

Kartą per mėnesį 
1 (U) 

Geras 

lankomumas 

Už gerą lankomumą, t. y. jei mokinys 

nepraleido nei vienos pamokos per mėnesį. 

Klasės auklėtojas 

Kartą per mėnesį 
5 (L) 

Dalyvavimas 

progimnazijos 

renginiuose 

laisvu nuo 

pamokų metu 

Dalyvavimas renginiuose pamokų metu nėra 

skatinamas. Renginį 

koordinuojantis 

mokytojas 

2 (D) 

Progimnazijos 

renginių 

organizavimas 

 mokinys suorganizuoja 1 renginį per 

trimestrą, jam yra skiriami 3 skatinimo 

taškai. 

 Mokinys suorganizuoja 2 ir daugiai 

renginius per trimestrą, jam yra skiriami 5 

skatinimo taškai. 

Direktoriaus 

pavaduotojas 

ugdymui 

3 arba 5 (RO) 

Puikus 

mokymasis 

Mokiniui, kurio mažiausias trimestro 

įvertinimas 8, yra skiriami 5 skatinimo 

taškai. 

Klasės auklėtojas 

kartą per trimestrą 
5 (M) 

Pažanga moksle 

Jeigu antro ir trečio trimestrų pažymys 

padidėjo 1 arba keliais balais, mokiniui yra 

skiriami 3 skatinimo taškai. 

Dalyko mokytojas 

Kartą per trimestrą 
3 (PM) 

Kilnus poelgis 

Sistemoje nenumatytas poelgis. Bet kuris 

progimnazijos 

bendruomenės 

narys 

5 (K) 

Aktyvi socialinė 

veikla 

Mokinys aktyviai dalyvauja socialinėje 

veikloje, teikiam pagalbą progimnazijos 

bendruomenės nariams, prisideda prie 

Klasės auklėtojas 

Kartą per mokslo 

metus 

5 (ASV) 
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mokyklos aplinkos bei erdvių tvarkymo ir 

gražinimo. Jeigu mokinys per mokslo metus 

nustatytą socialinių valandų skaičių viršija 5 

ir daugiau valandų, jam yra skiriami 5 

skatinimo taškai. 

 

24. Mokinys už surinktus skatinimo taškus gauna šiuos apdovanojimus: 

5 – auklėtojo padėka žodžiu klasės valandėlės metu; 

15 – auklėtojo padėkos raštas arba padėka e – dienyne; 

20 – saldus prizas; 

30 – vieša direktoriaus padėka popietės „Labas rytas,  daukantukai“ metu; 

40 – vieša padėka progimnazijos informacinėje erdvėje; 

50 – bilietai į kiną, sporto varžybas ar kitas pramogas; 

51 ir daugiau – staigmena... 

25. Klasės auklėtojas kiekvieno mėnesio pabaigoje pristato ataskaitą direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, kurioje yra pateikiama mokinių surinktų skatinimo taškų suvestinė. 

 

VI. DRAUSMINIMAS 

 

26. Mokiniui už netinkamą elgesį yra skiriami drausminimo taškai. 

27. Mokiniui skirti drausminimo taškai yra fiksuojami TAMO dienyne, skiltyje pagyrimai – 

pastabos.  

28. Už netinkamą elgesį gauti drausminimo taškai kaupiami vienerius mokslo metus. Kasmet taškai 

skaičiuojami iš naujo. 

29. Mokinys gauna drausminimo taškus už šį elgesį: 

Netinkamas 

elgesys 
Paaiškinimas 

Elgesio 

vertintojas 

Taškų 

skaičius 

Atsakomybės 

stoka 

Už dažną nepasiruošimą pamokoms, 

reikalingų priemonių neturėjimą, 

skiriamas 1 drausminimo taškas. 

Dalyko mokytojas 
1 

(A) - 

Pabėgimas iš 

pamokų 

Už kiekvieną praleistą pamoką be 

pateisinamos priežasties rašomas 1 

drausminimo taškas. 

Klasės auklėtojas 
1 

(P) - 

Uniformos 

nedėvėjimas 

Už atvykimą į mokyklą be uniformos 

skiriamas 1 drausminimo taškas. 
Dalyko mokytojas 

1 

(UN) - 

Nesąžiningumas 

Už nusirašinėjimą, melą, skiriami 5 

drausminimo taškai. 

Bet kuris 

progimnazijos 

bendruomenės 

narys 

5 

(S) - 

Žalingi įpročiai 

Už rūkymą, alkoholio ir kitų neleistinų 

medžiagų turėjimą ir vartojimą, skiriami 

10 drausminimo taškų. 

Bet kuris 

progimnazijos 

bendruomenės 

narys 

10 

(ŽĮ) - 
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Netinkamas 

elgesys 

Už grubius mokinio taisyklių pažeidimus 

(muštynes, progimnazijos teritorijos 

palikimą pamokų metu, nepagarbą 

aplinkiniams, pamokos trukdymą) yra 

skiriami 5 drausminimo taškai. 

Bet kuris 

progimnazijos 

bendruomenės 

narys 

5 

(NE) - 

Telefono 

naudojimas 

pamokų metu 

Už telefono naudojimą be mokytojo 

leidimo yra skiriamas 1 drausminimo 

taškas. 

Dalyko mokytojas 
1 

(TN) - 

Vėlavimas į 

pamokas iki 10 

minučių 

Išskyrus atvejus, kai yra pranešta iš anksto 

ar dėl objektyvių, nuo mokinio 

nepriklausančių priežasčių. 

Dalyko mokytojas 
1 

(V) - 

 

30. Už surinktus drausminimo taškus yra taikomos šios prevencinės priemonės: 

5 taškai – su mokiniu apie netinkamo elgesio priežastis kalbasi klasės auklėtojas; 

10 taškų – su mokiniu apie netinkamo elgesio priežastis kalbasi socialinis pedagogas, psichologas; 

15 taškų – su mokiniu apie netinkamo elgesio priežastis kalbasi progimnazijos direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui bei skiria penkias papildomas socialines valandas; 

25 taškų – organizuojamas Vaiko gerovės komisijos posėdis, skiriamas bandomasis laikotarpis; 

40 taškų – organizuojamas direktoriaus susitikimas su mokiniu ir jo tėvais/globėjais; 

50 taškų – perduodama informacija apie mokinį pagalbos institucijoms už mokyklos ribų. 

31. Klasės auklėtojas kiekvieno mėnesio pabaigoje pristato ataskaitą direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui, kurioje yra pateikiama mokinių surinktų drausminimo taškų suvestinė. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

32. Progimnazijos mokinį su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas mokslo 

metų pradžioje. 

33. Mokinio supažindinimas su taisyklėmis fiksuojamas elektroninio dienyno TAMO skyriuje 

„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. 

34. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinį su šiomis taisyklėmis, jei pastebi, kad mokinys 

aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 

_________________________ 


