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VILNIAUS SIMONO KONARSKIO MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šis dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu,
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų
kodeksu, Mokyklos nuostatais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokymo sutartimis, kitais
įstatymais bei teisės aktais.
2. Vilniaus Simono Konarskio mokyklos mokiniai yra mokyklos bendruomenės nariai ir
naudodamiesi savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, vidaus tvarkos taisyklių.
3. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią
mokymo įstaigos aplinką mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų
šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus
bendravimas tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
II. MOKINIŲ TEISĖS
4. Mokinys turi teisę:
4.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį
išsilavinimą.
4.2. Gauti informaciją apie mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas.
4.3. Gauti geros kokybės švietimo paslaugas.
4.4. Gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei
Simono Konarskio mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų bendraisiais vertinimo kriterijais.
4.5. Į nemokamus vadovėlius.
4.6. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
4.7. Pasirinkti mokyklos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius
modulius, pasirenkamųjų dalykų programas ir papildomojo ugdymo programas.
4.8. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (etikos arba tikybos) programą.
4.9. Atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose.
4.10. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams, lavintis mokykloje veikiančiuose saviugdos ir saviraiškos būreliuose.
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4.11. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, būti išrinktam į mokyklos ir šalies mokinių savivaldos
institucijas.
4.12. Dalyvauti posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys.
4.13. Mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą.
4.14. Gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
4.15. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę.
4.16. Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių ir sveikatą
4.17. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas.
4.18. Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
5. Mokinys privalo:
5.1. Gerbti Lietuvos ir Lenkijos valstybių istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas.
5.2. Gerbi mokyklą, mokytojus ir kitus bendruomenės narius.
5.3. Tausoti visuomeninį, privatų ir mokyklos turtą.
5.4. Savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir moralaus elgesio normomis.
5.5. Sąžiningai vykdyti savo pagrindinę pareigą – pagal savo sugebėjimus stropiai mokytis ir
įgyti išsilavinimą.
5.6. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki sueis 16 metų.
5.7. Laikytis ugdymo sutarties sąlygų ir mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų
reikalavimų.
5.8. Vykdyti mokyklos vadovų, tarybos, savivaldos institucijų nutarimus, administracijos,
teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus.
5.9. Laikytis asmens higienos normų, švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose
mokyklos patalpose, jos teritorijoje, mokykloje vilkėti švariais, tvarkingais, etiketo normas
atitinkančiais drabužiais. Mokiniai gali saikingai vartoti kosmetiką, nešioti kuklius papuošalus.
5.10. Žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų,
renginių ir išvykų metu taisyklių; vykdant praktinio darbo užduotis laikytis saugumo technikos
taisyklių.
5.11. Budėti mokykloje pagal iš anksto sudarytą mokinių budėjimo grafiką. Budėjimo metu
laikytis nustatytų budėjimo (mokykloje, renginiuose bei diskotekų metu) taisyklių. Pertraukų
metu vykdyti budinčių mokytojų reikalavimus, nesėdėti ant palangių, grindų.
5.12. Mokiniai mokykloje privalo turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą,
jį pateikti paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos
teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnams.
5.13. Pranešti mokyklos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą nusikalstamą
veiklą, o esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams, nekeliant grėsmės savo paties
sveikatai ir saugumui.
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5.14. Aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje ir garbingai ją atstovauti.
5.15. Bent kartą per dieną patikrinti savo pasiekimus, kitą informaciją elektroniniame dienyne.
5.16. Išvykti į sporto varžybas, edukacines ir kitas keliones (trunkančias ilgiau nei 3 dienas)
galima tik mokyklos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus.
5.17. Kiekvienų mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti
mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistui reikalingus dokumentus.
5.18. Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinta medicinos įstaigos ar tėvų pažyma, kur
nurodomas neatvykimo laikas ir priežastys. Tėvai gali pateisinti 3 dienas per trimestrą arba 5
dienas per pusmetį remiantis mokyklos Vilniaus Simono Konarskio vidurinės mokyklos mokinių
pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu
2014 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. V-231).
5.19. Taisyklingai kalbėti valstybine ir gimtąja kalba.
5.20. Mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas mokytis į kitą mokyklą privalo atsiskaityti su
mokyklos biblioteka.
5.21. Pranešti tėvams apie mokykloje padarytą nusižengimą.
5.22. Pamokų metu:
5.22.1 Saugoti savo darbo vietą, mokyklos turtą, atsakyti už švarą, tausoti mokyklos inventorių,
klasės, kabinetus, vadovėlius, knygas. Apie pastebėtus gedimus pranešti klasės arba kabineto
vadovui. Mokiniai, nerūpestingai pasielgę su mokyklos inventoriumi, knygomis, piktavališkai
juos sugadinę, atsako materialiai: sutvarko mokyklos inventorių savo lėšomis arba pakeičia
nauju.
5.22.2 Nuskambėjus skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu
mokytojas neatėjo per 5 minutes, klasės seniūnas informuoja budintį direktorės pavaduotoją
ugdymui.
5.22.3. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai.
5.22.4. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti.
5.22.5. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas priemones.
5.22.6. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje.
5.22.7. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti. Laiku atlikti mokytojo
skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis, būti atidiems ir aktyviems per pamokas, maksimaliai
išnaudoti mokyklos teikiamas ugdymosi galimybes.
5.22.8. Iš pamokos išeiti ypatingais atvejais, pranešus dalyko mokytojui bei klasės vadovui.
5.22.9. Per pamokas eiti į tualetą gali tik tie mokiniai, kurie turi sveikatos sutrikimų (apie tai turi
būti pateikta medicininė pažyma ir informuoti mokytojai) arba esant nenumatytam atvejui;
5.22.10. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros, šokių pamokose. Po pamokos persirengti ir
persiauti avalynę.
5.22.11. Pasibaigus pamokai mokiniai turi susitvarkyti savo darbo vietą ir tvarkingai išeiti iš
klasės. Budėtojai turi sutvarkyti kabinetą.
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5.22.12 Dėl objektyvių priežasčių mokytojui negalint vesti pamokos, mokinys privalo: sąžiningai
atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo
neišeiti iš klasės.
5.23 Pertraukų metu:
5.23.1. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų,
netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
5.23.2. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių.
5.23.3. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės.
5.23.4. Esant laisvai pamokai, mokiniams draudžiama vaikščioti ir triukšmauti koridoriuose.
5.23.5. Nesisavinti svetimus daiktus, nereketuoti ir nereikalauti pinigų iš bendramokslių,
nenaudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus.
5.23.6. Įeiti į mokytojų kambarį mokiniai gali tik mokytojui leidus arba esant būtinybei.
5.23.7. Atsakingai vykdyti mokykloje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budėtojai klasėje
atsako už švarą, tvarką ir pasiruošimą darbui.
5.23.8. Saugoti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti tiek žaliuosius
plotus, tiek juose augančius medžius, augalus.
5.24. Mokyklos valgykloje:
5.24.1. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje, pagarbiai elgtis su maistu,
nesisavinti ir nereikalauti kitų valgio, nepalikti nesutvarkytų stalų, pavalgius indus nunešti į tam
skirtą vietą.
5.24.2. Mokyklos valgykloje galima tik valgyti ir gerti(negalima rašyti, skaityti, žaisti ir pan.)
5.24.3. Mokiniai, kuriems vyksta pamoka, nuskambėjus skambučiui į pamoką, neaptarnaujami.
5.24.4. Vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.
5.24.5. Budėtojai valgykloje turi laikytis budėjimo taisyklių, pertraukų metu atsakyti už švarą,
tvarką.
5.25. Renginių metu:
5.25.1. Paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje.
5.25.2. Laikytis mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintų reikalavimų ir renginių organizatorių
nustatytos tvarkos (nerūkyti mokykloje ir jos teritorijoje, nevartoti alkoholinių gėrimų,
psichotropinių medžiagų ir (ar) jas parduoti bei vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių
nurodymus.
6. Mokiniui draudžiama:
6.1. Naudoti fizinę, psichologinę ir moralinę prievartą.
6.2. Į mokyklą atsinešti daiktų ar medžiagų nesusijusių su ugdymo procesu, pavojingų mokinių
saugumui ir sveikatai (šaltųjų, šaunamųjų ginklų, dujų balionėlių, toksinių medžiagų,
sprogstamųjų daiktų bei prekių su tikslu jas parduoti ar vykdyti barterinius mainus). Mokyklos
patalpose ir teritorijoje griežtai draudžiama naudoti atvirą ugnį, petardas bei kenksmingas
chemines medžiagas. Kilus įtarimui dėl atsineštų daiktų ar medžiagų nesusijusių su ugdymo
procesu, pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai naudojimo ir platinimo mokykla pasilieka
teisę patikrinti mokinio asmeninius daiktus prieš tai neinformavus tėvų (globėjų, rūpintojų).
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6.3. Vartoti, platinti ir atsinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, psichotropinių
medžiagų, elektroninių cigarečių.
6.4. Į mokyklą ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų.
6.5. Įsinešti į mokyklą garso įrašus, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai skatina
ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
6.6. Nerekomenduojama neštis į mokyklą brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigų sumas
(atsinešus, už jų saugumą atsako pats mokinys).
6.7. Pamokų, pertraukų ir renginių metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, fotografuoti ir
įrašinėti kitų mokyklos bendruomenės narių pokalbius, atsinešti ir naudotis garso stiprinimo
aparatūra. (Mobiliojo ryšio priemonėmis galima naudotis tik esant būtinybei, nenumatytam
atvejui).
6.8. Mokykloje, jos teritorijoje ir viešosiose vietose triukšmauti, šiukšlinti.
6.9. Niokoti ir gadinti mokyklos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus,
rašinėti ant sienų, suolų, durų, pastato. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą
atlygina tėvai (globėjai) įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka.
6.10. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius.
6.11. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją.
6.12. Be mokytojų leidimo imti mokytojo darbo priemones, mokyklos dokumentus, savavališkai
imti mokyklos kabinetų raktus ir kitus jam nepriklausančius daiktus.
6.13. Žaisti azartinius žaidimus ir žaidimus, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus
mokinius, sugadinti inventorių, patalpas.
6.14. Be priežasties praleisti pamokas į jas vėluoti.
6.15. Pamokų ir pertraukų metu išeiti už mokyklos teritorijos ribų. Savavališkai išėjus už
mokyklos ribų, mokykla neatsako už mokinių saugumą.
6.16. Žiemos metu žaisti su sniegu arti mokyklos pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus,
praeivius ir transporto priemones.
6.17. Kviestis ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis.
6.18. Mokykloje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures, aksesuarus/papuošalus keliančius
grėsmę asmens saugumui.
6.18.1 Pamokų metu:
6.19. Ruoštis įvairiems renginiams.
6.20. Kūno kultūros, šokio pamokoje/užsiėmime atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę
dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui.
6.21. Triukšmauti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. Koridoriuose ir kabinetuose per pamokas
turi būti tyla.
6.22. Eiti į kabinetus, kuriuose dirba kitos klasės.
6.23. Naudotis mobiliuoju telefonu ar kitomis ryšio priemonėmis. Prietaisai privalo būti išjungti.
Mokiniui nesilaikant šios taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus (pildomas
tarnybinis pranešimas ir daiktai perduodami administracijos atstovams), kuriuos atsiimti gali į
mokyklą atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
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6.24. Pasakinėti, taisyti mokinių atsakymus be mokytojo leidimo ir kliudyti mokiniui atsakinėti;
6.25. Savavališkai išeiti iš kabineto.
6.26. Mokiniams draudžiama iškviesti iš pamokos mokinį.
6.27. Pamokose turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti, kramtyti
gumą.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS:
7. Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:
7.1. Pagyrimas ir/ar padėka tėvams su įrašymu į elektroninį dienyną.
7.2. Viešas pagyrimas klasėje.
7.3. Kolegialus klasės tėvų komiteto ar mokyklos tėvų komiteto ir klasės vadovo paskatinimas –
apdovanojimas.
7.4. Padėka – pareikšta mokyklos direktoriaus įsakymu.
7.5. Apdovanojimas mokyklos Padėkos raštu;
7.6. Apdovanojama asmenine dovana.
7.7. Labai gerai besimokančiųjų mokinių pavardės skelbiamos mokyklos garbės lentoje.
7.8. Mokiniai, laimėję „Šauniausios klasės“ konkurse, apdovanojami edukacine išvyka.
8. Mokinių drausminimui gali būti taikomos tokios nuobaudos:
8.1. Mokinys, pažeidęs 5 punkte išvardintas taisykles privalo rašyti pasiaiškinimą mokyklos
direktoriaus vardu.
8.2. Vieša pastaba žodžiu.
8.3. Pastaba su įrašymu į elektroninį dienyną.
8.4. Pastaba, pareikšta direktoriaus įsakymu.
8.5. Papeikimas skelbiant mokyklos skelbimų lentoje (už pasikartojantį mokinio elgesio taisyklių
pažeidimą), pareikštas direktoriaus įsakymu.
8.6. Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje (už pastovų ir grubų mokinio pareigų
neatlikimą, elgesio taisyklių pažeidimą), dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams).
8.7. Elgesio svarstymas administracijos posėdyje ( už ypač grubius mokinio elgesio taisyklių
pažeidimus), dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams).
8.8. Siūlymas mokytis kitoje mokykloje, suderinus su mokinio tėvais (globėjais), Vilniaus miesto
pedagogine – psichologine bei Vaiko teisių apsaugos tarnyba.
8.9. Pranešimas Vilniaus miesto savivaldybės Vaiko teisių apsaugos tarnybai prašant Lietuvos
Respublikos vaiko minimaliosios ir vidutinės priežiūros įstatymo pagrindais ir tvarka kelti į kitą
mokyklą arba jam skirti kitą minimalios ar vidutinės priežiūros priemonę.
8.10. Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius
nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų
atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį
pamokų be rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo
įstaigos bendruomenės narių saugumui.
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8.11. Klasės auklėtojas privalo informuoti mokinio gavusio drausminę nuobaudą tėvus.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Šis dokumentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos ir yra privalomas visiems Vilniaus Simono
Konarskio mokyklos mokiniams.
9.1. Mokiniai ir mokytojai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo
metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
9.2. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su
nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
9.3. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje, mokyklos stenduose.
____________________

