
         PATVIRTINTA 

                                                                                               Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 

         direktoriaus 2015 m. rugsėjo 3 d. 

                                                          įsakymu Nr. V1-116 

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kretingos Simono Daukanto progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinių elgesio taisyklės 

(toliau – Taisyklės) nustato Progimnazijos mokinių teises, pareigas, jų elgesį pamokų ir pertraukų metu 

Progimnazijoje ir už jos ribų, mokinių, mokinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių, 

Progimnazijos svečių tarpusavio santykiuose, taip pat Progimnazijos valgykloje ir bibliotekoje-

skaitykloje, bendruosius rašto kultūros reikalavimus, mokinių skatinimo ir drausminimo priemones.  

2. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių pagrindų 

įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos norminiais 

aktais, Progimnazijos nuostatais bei vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

3. Taisyklės parengtos siekiant sukurti Progimnazijoje ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir 

bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas. 

4. Taisyklių turi laikytis visi Progimnazijos mokiniai, grįsti savo gyvenimą moralės ir etikos 

principais. 

5. Visi Progimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, 

kurie aptariami  Progimnazijos mokinių ir Progimnazijos tarybose. 

6. Taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri Progimnazijos klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, 

mokinių savivalda, kiti Progimnazijos bendruomenės nariai. 

7. Už Taisyklių įgyvendinimą atsako Progimnazijos direktorius. 

 

II.  MOKINIŲ TEISĖS 

 

8. Progimnazijos mokiniai turi teisę: 

8.1. nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas; 

8.2. gauti geros kokybės švietimą Progimnazijoje. 

8.3. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Progimnazijoje, savarankiškai mokytis, įgyti 

pradinį išsilavinimą ir baigti pagrindinio ugdymo I dalį; 

8.4. sulaukę 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą; 

8.5. pasirinkti formaliojo švietimo programas;  
8.6. į psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį 

orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą Progimnazijoje, informaciją apie savo 

pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

8.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

8.8. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

8.9. dalyvauti Progimnazijos savivaldoje; 

8.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

8.11. nemokamai naudotis Progimnazijos biblioteka-skaitykla, vadovėliais ir kita literatūra, 

kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams); 

8.12. įstatymų nustatyta tvarka gauti Progimnazijoje nemokamą maitinimą; 

8.13. naudotis kitomis mokinio teisėmis, numatytomis mokymo sutartyje. 



 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

9. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Progimnazijos vidaus darbo tvarką 

nustatančių dokumentų reikalavimų. 

10. Lankyti Progimnaziją, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus 

Progimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų. 

11. Mokytis pagal pradinio programą ir pagrindinio ugdymo programos I dalį. 

12. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą Progimnazijos personalą, paisyti jų 

nuomonės, gerbti savo Progimnaziją, jos simbolius ir  nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu. 

13. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms. 

14. Saugoti savo ir kitų sveikatą. 

15. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, Progimnazijoje ir jos teritorijoje. 

16. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir Progimnazijos turtą: inventorių, patalpas, baldus, 

vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą atlyginti įstatymų nustatyta tvarka. 

17. Iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės auklėtojui medicininę 

pažymą ir kitus reikalingus dokumentus. 

18. Išvykstant iš Progimnazijos grąžinti mokymo priemones, iš Progimnazijos bibliotekos 

paimtas knygas ir kt. 

19. Nedelsiant informuoti Progimnazijos darbuotojus apie Progimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas. 

20. Dalyvauti Progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti. 

 

IV.  MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

 

21. Nevėluoti į pamokas ir kitus užsiėmimus. 

22. Stropiai ir atsakingai mokytis. 

23. Nuskambėjus skambučiui į pamokas, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis dalykų mokytojai. 

Jeigu dalykų mokytojai neatėjo per 5 minutes, klasių seniūnai nedelsdami informuoja budintį 

direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

24. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokoms. 

25. Įėjus į kabinetą dalykų mokytojams ar kitiems suaugusiems asmenims, atsistoti. 

26. Turėti visas mokymuisi reikalingas tvarkingas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo 

priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.). 

27. Sėdėti dalykų mokytojų nurodytoje vietoje. 

28. Pamokų metu laikytis dalykų mokytojų nustatytos darbo pamokose tvarkos (atlikti visas 

dalykų mokytojų skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti 

pašaline, su ugdymo/si procesu nesusijusia veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir 

kt.). 

29. Vykdyti dalykų mokytojų nurodymus, būti mandagiems, kultūringiems, netriukšmauti, 

nereplikuoti, nekramtyti kramtomosios gumos, nevalgyti, netrukdyti dirbti kitiems. 

30. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais, išjungti jų garsinius 

signalus. Mokiniams nesilaikant šios taisyklės, dalykų mokytojai turi teisę paimti iš mokinių šiuos 

daiktus, kuriuos atsiimti gali tik į Progimnaziją atvykę mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

31. Mokiniams draudžiama pamokų metu vaikščioti be dalykų mokytojų leidimo ir trukdyti 

dalykų mokytojams vesti pamoką.  

32. Iš pamokų mokiniams leidžiama išeiti tik ypatingais atvejais, pranešus dalykų mokytojams 

bei klasių auklėtojams. 



33. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu 

laikyti rūbinėje. 

34. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar mokinių tėvų (globėjų, 

rūpintojų) pažyma, kurioje nurodomas neatvykimo į Progimnaziją laikas ir priežastys. Ligos atveju iki 

3 dienų pateisinimą gali rašyti mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) arba gydytojai, jeigu sergama 

daugiau nei 3 dienas – turi būti gydymo įstaigos pažyma. 

 

V.  MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

35. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti ir nebraižyti 

sienų, netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

36. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių.  

37. Budėti pertraukų metu Progimnazijos koridoriuose pagal nustatytą grafiką.  

38. Mokiniai privalo gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus. 

 

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU 

 

39. Renginių Progimnazijoje metu paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje 

vietoje. 

40. Diskotekų ar kitų renginių Progimnazijoje metu laikytis renginių organizatorių nustatytos 

tvarkos: vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus, nerūkyti Progimnazijoje ir jos teritorijoje, 

nevartoti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų ir (ar) jas parduoti, draudžiama turėti šaltąjį 

ginklą, sprogstamąsias bei pirotechnikos priemones, panaudoti smurtą bei tyčiotis iš kitų. 

 

VII. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI 

 

41. Mokiniai privalo laikytis asmens higienos reikalavimų: Progimnazijoje vilkėti švariais, 

tvarkingais, etiketo normas atitinkančiais drabužiais, patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures 

(išskyrus atvejus, kai yra Progimnazijos administracijos leidimas).  

42. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose. Po pamokos persirengti ir persiauti 

avalynę.  

43. Progimnazijos renginiuose ir diskotekose mokinių aprangai taikomi visi anksčiau paminėti 

reikalavimai.  

 

VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE 

 

44. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje. 

45. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

46. Vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus. 

47. Mokinys, kuriam vyksta pamoka, nuskambėjus skambučiui į pamoką, neaptarnaujamas. 

48. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių. 

49. Progimnazijos valgykloje galima tik valgyti (negalima rašyti, skaityti, žaisti ir pan.).  

 

IX. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS BIBLIOTEKOJE-SKAITYKLOJE 

 

50. Visi Progimnazijos mokiniai susipažįsta su naudojimosi biblioteka-skaitykla taisyklėmis bei 

laikosi reikalaujamų elgesio normų. 

51. Mokiniai privalo: 

51.1. tausoti ir saugoti bibliotekos spaudinius, negadinti inventoriaus; 



51.2. naudotis skaityklos atviruose fonduose esančiais spaudiniais tik skaitykloje, pernešti juos į 

kitas patalpas ar išsinešti į namus gali tik bibliotekos vedėjui leidus; 

51.3. nustatytu laiku grąžinti paimtus spaudinius arba pratęsti naudojimosi jais terminą; 

51.4. laikytis tylos, netrukdyti dirbti kitiems; 

51.5. paltus, striukes, krepšius palikti rūbinėje; 

51.6. praradę ar nepataisomai sugadinę spaudinį ar kitą dokumentą, pakeisti jį tokiu pat arba 

bibliotekos pripažintu lygiaverčiu – už tai atsako mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai); 

51.7. atsiskaityti su vadovėliais bei kita literatūra išeinant iš Progimnazijos ar nutraukus 

mokymąsi joje. 

52. Mokiniams draudžiama: 

52.1. žaloti įrangą ir inventorių, kompiuterius, garso ir vaizdo aparatūrą; 

52.2. įdiegti kompiuteriuose atsineštą ar atsisiųstą iš interneto programą; 

52.3. keisti nustatytą atvirų fondų tvarką; 

52.4. vykdyti veiklą, nesusijusią su Progimnazijos bibliotekos-skaityklos paskirtimi: miegoti, 

valgyti, triukšmauti, naudotis mobiliojo ryšio telefonais, žaisti kortomis ir t. t.); 

52.5. išsinešti spaudinius iš bibliotekos-skaityklos patalpų, jei spaudiniai ir kiti dokumentai 

neįrašyti į skaitytojų formuliarą. 

53. Mokiniams, nesilaikantiems ar pažeidusiems naudojimosi biblioteka-skaitykla taisykles bei 

reikalaujamų elgesio normas, Progimnazijos direktoriaus įsakymu terminuotam ar isam laikui gali būti 

atimta teisė naudotis Progimnazijos biblioteka-skaitykla. 

 

X. BENDRŲJŲ RAŠTO REIKALAVIMŲ LAIKYMASIS 

 

54. Mokiniai turi turėti visų dalyko sąsiuvinius pagal Progimnazijos bendruosius rašto 

reikalavimus. 

55. Kiekviename sąsiuvinyje turi būti paraštės. 

56. Sąsiuviniai turi būti tvarkingi, švarūs, aplenkti. Juose mokiniai rašo nuosekliai, taisyklingai, 

aiškiai. 

57. Kalbų pamokoms mokiniai naudoja sąsiuvinius tik linijomis, o tiksliųjų mokslų – tik 

langeliais. 

58. Kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip: 

Kretingos Simono Daukanto progimnazijos 

6a klasės mokinio (-ės) 

Petro Petraičio (Jonės Jonytės) 

lietuvių kalbos darbai (lietuvių literatūros darbai; matematikos darbai ir t. t.). 

59. Darbas sąsiuvinyje pradedamas užrašu: 

Klasės darbas;  

Namų darbas;  

Kontrolinis darbas. 

60. Data rašoma paraštėje. 

61. Konkretaus darbo nurodymai: 

4 pratimas; 

23 uždavinys; 

227a; 

3–2. 

62. Temos pavadinimu (taškas po pavadinimu nededamas): 

Justinas Marcinkevičius, jo gyvenimas ir kūryba; 

Šalutinių sakinių skyryba; 

Logaritminės nelygybės ir t. t.  



63. Kiekviena antraštė atskiriama tuščia linija, o toliau užduotis rašoma į kiekvieną eilutę. 

64. Skaičiai rašomi romėniškais (XX a., III tomas, Grigalius XIII …) arba arabiškais (7 kl., 1998 

m., 1740–1796, 5 pav., …) skaitmenimis. 

65. Mokiniai, atlikdami užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus įvairių 

spalvų rašymo priemonėmis, išskyrus raudoną. Dalykų mokytojai pažymi klaidas ir ištaiso jas 

raudonai. Ar kita pasirinkta spalva. 

66. Viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų. 

67. Dalykų mokytojams pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami 

įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams. 

68. Trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokiniai gali rašyti į lapelį. Jis turi būti su 

paraštėmis, reikiamo dydžio. 

69. Kontrolinių darbų sąsiuvinius dalykų mokytojai laiko klasėse. Esant reikalui, mokiniai 

parsineša juos namo, o kitą pamoką vėl grąžina dalykų mokytojams. 

70. Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų, 

nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pavasarį tvarkingus vadovėlius grąžina 

Progimnazijos bibliotekai. 

71. Visi mokiniai, gavę vadovėlį, aiškiai įrašo savo pavardę, vardą, klasę į vadovėlio kortelę. 

72. Dalykų mokytojai įvertina vadovėlių būklę mokslo metų pradžioje ir pabaigoje. 

73. Mokiniai privalo turėti juodraščius (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų knygelę). 

74. Visi Progimnazijos mokiniai turi mokėti rašyti pareiškimą, prašymą, pasiaiškinimą ir t. t. 

vadovaudamiesi bendraisiais raštvedybos reikalavimais – kiekvieno mokinio garbės reikalas bet kokią 

rašytinę informaciją administracijai, mokytojams pateikti tvarkingame lape, be gramatinių klaidų ir 

rišliai. 

 

XI. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

75. Įsinešti į Progimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines 

ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

76. Progimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, 

rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama ateiti į Progimnaziją ir jos 

teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų. 

77. Atsinešti į Progimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus 

ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

78. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, dalykų mokytojų, kitų 

Progimnazijos bendruomenės narių bei svečių) veiklą ir pokalbius. 

79. Savintis svetimus daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš mokinių, imti ir gadinti svetimus 

daiktus. 

80. Naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus, keiktis, užgaulioti, žeminti ir įžeidinėti 

kitus. 

81. Prekiauti Progimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta Progimnazijos organizuojamų renginių metu. 

82. Gadinti, naikinti Progimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti  

šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.). 

83. Esant laisvai pamokai ir triukšmauti Progimnazijos koridoriuose. 

84. Išeiti iš Progimnazijos teritorijos, nepasibaigus ugdymo(si) procesui (pamokų ir pertraukų 

metu).  

 

 

 



XII. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

85. Mokiniai skatinami už: 

85.1. labai gerą mokymąsi;  

85.2. lankomumą;  

85.3. laimėjimus bei pasiekimus įvairiuose tarptautiniuose, respublikiniuose, zoniniuose, 

rajoniniuose, Progimnazijos renginiuose (olimpiadose, konkursuose ir kt.);  

85.4. aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės savivaldoje. 

86. Klasių auklėtojų paskatinimai: 

86.1. viešas mokinių pagyrimas klasėje; 

86.2. pagyrimas ir/ar padėka mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), įrašant į elektroninį 

dienyną. 

87. Progimnazijos direktoriaus skatinimai (klasių auklėtojų, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų 

teikimu arba savo iniciatyva): 

87.1. padėka, pareikšta Progimnazijos direktoriaus įsakymu; 

87.2. padėkos raštas; 

87.3. atminimo dovana, suvenyras, prizas; 

87.4. kiti skatinimo būdai (kelionė, išvyka, ekskursija ir kt.). 

88. Labai gerai besimokančių mokinių vardais ir pavardės skelbiamos Progimnazijos stende, 

Progimnazijos interneto svetainėje. 

 

XIII. MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

89. Mokiniai, nesilaikantys Taisyklių, rašo pasiaiškinimą Progimnazijos dalykų mokytojams, 

klasių auklėtojams, administracijai arba socialiniam pedagogui. 

90. Atsižvelgiant į Taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, mokiniams skiriamos šios 

drausminės nuobaudos: 

90.1. pastaba žodžiu (pareiškia klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas,  

Progimnazijos administracijos atstovas ir kt.); 

90.2. pastaba raštu mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) elektroniniame dienyne; 

91. Mokinių elgesys svarstomas Progimnazijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Mokiniai, 

parašę Progimnazijos socialiniam pedagogui tris paaiškinimus, o sunkaus nusižengimo atveju vieną 

paaiškinimą, kartu su jų tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiami į Progimnazijos vaiko gerovės 

komisijos posėdžius, kuriuose svarstomas Progimnazijos mokinių elgesys bei priimamas sprendimas 

dėl nuobaudos skyrimo. Jeigu mokiniai ir jų tėvai (globėjai, rūpintojai) neatvyksta be pateisinamos 

priežasties, drausminės nuobaudos skiriamos mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) 

nedalyvaujant. 

92. Progimnazijos direktoriaus įsakymu mokiniams skiriamos drausminės nuobaudos, kurios 

galioja tris  mėnesius nuo jų paskyrimo dienos: 

92.1. įspėjimas skiriamas už nežymius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus; 

92.2. papeikimas – už vienkartinį, grubų mokinio elgesio taisyklių pažeidimą;  

92.3. griežtas papeikimas – už pasikartojančius, sistemingus mokinio elgesio taisyklių 

pažeidimus.  

93. Kitos Progimnazijoje taikomos mokinių drausminimo priemonės: 

93.1. Mokiniams, pažeidusiems Taisykles, kai jų elgesys kelia pavojų jų paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat griauna ugdymosi 

procesą, pažeidžia kitų asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą (pasikartojantis, 

tyčinis, agresyvus, įžūlus), taikomos trumpalaikės poveikio priemonės: mokinių ugdymosi vietos 



pakeitimas, budinčio Progimnazijos administratoriaus iškvietimas, mokinių daiktų patikrinimas, jų 

tėvų/globėjų iškvietimas į Progimnaziją ar kiti pagrįsti veiksmai. 

93.2. raštiškas Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kretingos rajono policijos 

komisariato, Kretingos rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriaus ir vaiko teisių apsaugos 

skyriaus informavimas (raštu) mokiniams nuolatos, piktybiškai nesilaikantiems Taisyklių ir kai 

nebepadeda Progimnazijos mokiniams taikomos minėtos drausminės priemonės; 

93.3. raštiškas kreipimasis į Kretingos rajono savivaldybės vaiko gerovės komisiją dėl Lietuvos 

Respublikos minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo Progimnazijos mokiniams Lietuvos 

Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais; 

 

XIV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

94. Priimtus į Progimnaziją mokinius su Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasių auklėtojai 

einamųjų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę arba pakeitus tvarką.  

95. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio, 

tvarkos ir darbo taisyklėmis dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykstant į turizmo renginius. 

96. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas elektroninio dienyno skyriuje „Saugaus 

elgesio ir kiti instruktažai“. 

97. Dalykų mokytojai ir (ar) pakartotinai supažindina Progimnazijos mokinius su šiomis 

Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 

98. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant Progimnazijos 

darbo organizavimą. 

99. Taisyklės skelbiamos viešai Progimnazijos skelbimų lentoje ir interneto svetainėje. 

100.  Taisyklės gali būti keičiamos, tikslinamos ar pildomos Progimnazijos tarybos sprendimu, 

gavus Progimnazijos pedagogų, mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ar mokinių pasiūlymus bei aptarus   

Progimnazijos mokinių ir Progimnazijos tarybose. 

__________________________ 
 


