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KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖ MOKYKLA
MOKINIO ELGESIO NORMOS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos (toliau - Mokykla) mokinio
elgesio normos (toliau - Normos) parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ministro
įstatymu 2017 m. kovo 22 d. Nr. V-190 ,,Dėl smurto prevencijos įgyvendinimo mokyklose
rekomendacijų patvirtinimo“.
2. Mokinio elgesio normos apibrėžia mokinių elgesio taisykles, kuriomis aiškiai
reglamentuojamas tiek pozityvus/ laukiamas, tiek neleistinas/ nepageidaujamas mokinių elgesys
bei mokinių skatinimo, motyvavimo už pozityvų elgesį priemones ir būdus.
II. MOKINIŲ POZITYVUS/ LAUKIAMAS ELGESYS
3. Mokykloje mokiniai turi pozityviai elgtis:
3.1.sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos darbo tvarką
nustatančių dokumentų reikalavimų;
3.2.lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti
mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų:
3.2.1. būti mandagus kitiems,
3.2.2. būti tolerantiškas, priimti kitų savitumą;
3.2.3. saugoti mokyklos inventorių;
3.2.4. prisiimti atsakomybę už savo poelgius;
3.2.5. visada atlikti klasės ir namų darbus;
3.2.6. priimti pastabas ir konstruktyvią kritiką;
3.3. vykdyti teisėtus mokytojų, pagalbos mokiniui specialistų, administracijos
darbuotojų nurodymus;
3.4.pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir jo saviraiškos poreikius
tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus;
3.5. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;
3.6. dalyvauti mokyklos saviraiškiame gyvenime.
III. MOKINIŲ NELEISTINAS/ NEPAGEIDAUJAMAS ELGESYS
4. Draudžiama naudoti fizinį, psichologinį smurtą: vartoti necenzūrinius žodžius,
įžeidinėti, tyčiotis, mušti, reikalauti pinigų ar daiktų, gadinti svetimus daiktus.
5. Mokinys privalo pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje
tvarkos (po pirmo skambučio pasiruošti pamokai, turėti visas mokymo priemones ir pan.), atlikti
visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti
pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais,
draudžiama kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus ir kt.).
6. Pamokų metu mokiniams draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais ir kita
asmenine garso, vaizdo bei kompiuterine technika (pažeidus šią taisyklę, prietaisas atimamas ir
grąžinamas tėvams).

7. Mokykloje draudžiama filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių,
mokytojų) veiklą ir pokalbius, garsiai klausytis muzikos.
8. Rūkyti, vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotikus ir kitas psichotropines
medžiagas bei jas platinti mokykloje ir jos teritorijoje.
9. Mokiniui draudžiama į mokyklą atsinešti nesaugių, gyvybei pavojingų daiktų
(peiliukų, degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, petardų, šaunamųjų ginklų ir pan.).
10. Vėluoti į pamokas ir jas praleisti be pateisinamos priežasties.
11. Pertraukų metu mokiniai privalo išeiti iš klasės, koridoriuose mokiniams
draudžiama sėdėti ant palangių, grindų, lakstyti.
12. Mokykloje draudžiama žaisti azartinius žaidimus.
13. Šiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje bei gadinti mokyklos inventorių. Už
sugadintą mokyklos turtą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) atlygina materialiai.
14. Draudžiama pamokų, pertraukų ir užklasinių renginių metu dėvėti striukes, paltus
(viršutinius rūbus mokinys turi palikti rūbinėje). Mokinys privalo į mokyklą ateiti tvarkingai
(sportines kelnes vilkėti tik kūno kultūros pamokose), švariai ir neprovokuojančiai apsirengęs,
laikytis asmens higienos reikalavimų.
IV. SKATINIMO, MOTYVAVIMO UŽ POZITYVŲ ELGESĮ PRIEMONĖS IR BŪDAI
15. Mokiniai skatinami vadovaujantis mokyklos direktoriaus 2016 m. gegužės mėn.
12 d. įsakymu Nr. V1 - 67 patvirtinto ,,Mokinių skatinimo tvarkos aprašo“ 6 punktu.
16. Klasės vadovai pusmečio/mokslo metų pabaigoje mokiniams ir mokinio tėvams rašo
padėką el. dienyne TAMO:
16.1. už gerą pamokų lankymą;
16.2. už pavyzdingą/drausmingą elgesį.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

17. Su mokyklos elgesio normomis mokinius pasirašytinai mokslo metų pradžioje
supažindina klasės vadovas.
18. Su mokyklos elgesio normomis mokslo metų pradžioje klasių vadovai supažindina
mokinių tėvus.
_____________________

