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MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TAISYKLĖS 

 

I. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

1. Mokiniai turi teisę:  

1.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;  

1.2. kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ir/ar 

savo mokytoją rūpimais klausimais;  

1.3. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą (už ką buvo įvertintas, kodėl ir pagal 

kokius kriterijus);  

1.4. gauti aktualią su mokymusi susijusią informaciją;  

1.5. pasirinkti būrelius, tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas; 

1.6. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;  

1.7. nuo 14 metų savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos;  

1.8. dalyvauti licėjaus savivaldos veikloje;  

1.9. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei licėjaus mokinio elgesio taisyklėmis;  

1.10. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;  

1.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.  

2. Mokiniai privalo:  

2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, licėjaus darbo tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų;  

2.2. atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – uoliai lankyti pamokas, kitus 

užsiėmimus, stropiai ir sąžiningai mokytis, nuolat ruošti namų darbus; mokiniai, neatlikę namų darbų, 

neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;  

2.3. nevėluoti į pamokas ir licėjaus renginius (jei mokytojas neatvyksta į pamoką daugiau negu 

10 minučių, klasės seniūnas privalo pranešti budinčiam administracijos atstovui);  

2.4. ateiti į licėjų švaria, tvarkinga, pagal licėjuje priimtą tvarką, apranga; turėti reikiamas 

mokymosi priemones;   
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2.5. pamokų metu nenaudoti su mokymo procesu nesusijusių priemonių; šios priemonės 

paimamos ir atiduodamos tėvams raštiškai susipažinus. Antrą kartą paimtos priemonės grąžinamos 

mokslo metų pabaigoje;  

2.6. pagarbiai bendrauti su licėjaus bendruomenės nariais: mokytojais, kitais licėjaus 

darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais, licėjaus svečiais;  

2.7. laikytis viešosios tvarkos, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ir kitų renginių metu 

licėjuje ir už jo ribų;  

2.8. be priežasties nepraleisti pamokų;  

2.9. gauti klasės vadovo ar budinčio administracijos atstovo, socialinio pedagogo, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto, leidimą, jei dėl rimtų priežasčių reikia išeiti iš pamokų;  

2.10.  pamokų metu pablogėjus sveikatai kreiptis į visuomenės sveikatos priežiūros specialistą, 

jam nesant į klasės vadovą, socialinį pedagogą ar budintį mokyklos vadovą, kuris susisiekia su mokinio 

atstovu ir įsitikina, kad mokinys iš licėjaus išvyks kartu su suaugusiuoju arba vienas, jei mokinio atstovo 

buvo leista; 

2.11. 5-IV gimnazijos klasių mokiniai privalo atsiskaityti ir gauti įvertinimą, jei per trimestrą 

ar pusmetį be pateisinamos priežasties praleido daugiau kaip 40 procentų visų to dalyko pamokų;  

2.12. tausoti ir saugoti licėjaus inventorių, vadovėlius ir kitą turtą; visiškai atlyginti už licėjui 

padarytą žalą; mokinys, pastebėjęs sugadintą turtą, turi tuoj pat informuoti mokytoją ar licėjaus 

administraciją;  

2.13. palikti švarią ir tvarkingą savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse ir kitose licėjaus 

patalpose;  

2.14. licėjuje, renginių už licėjaus ribų, ekskursijų metu mokiniai privalo laikytis saugaus 

elgesio reikalavimų;  

2.15. į išvykas, ekskursijas mokiniai vyksta tik su mokytoju(-ais) gavus direktoriaus leidimą 

(įforminama įsakymu); moksleiviai supažindinami su saugumo reikalavimais;  

2.16. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros; rastus daiktus 

turi perduoti licėjaus budėtojai;   

2.17. išvykdami iš licėjaus į kitą mokymo įstaigą atsiskaityti su biblioteka; atsiskaitymo lapelį 

klasės vadovas perduoda direktoriaus pavaduotojui ugdymui, kuris išduoda išsilavinimo pažymėjimą.  

3. Mokiniams draudžiama:  

3.1. vartoti necenzūrinius žodžius;  

3.2. trukdyti darbą mokytojui ir klasei;  
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3.3. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines ar psichotropines medžiagas licėjuje ir 

jo teritorijoje;  

3.4. turėti ir naudoti bet kokį ginklą (šaunamąjį ginklą, peilį, dujų balionėlį, pirotechnines 

priemones, el. cigaretes ir kt.), psichotropines medžiagas ir daiktus, galinčius kelti aplinkiniams pavojų 

(pvz.: lazeriai, žiebtuvėliai, degtukai ir kt.); pavojų keliantys daiktai paimami ir perduodami tėvams;  

3.5. naudoti psichologinį ir fizinį smurtą;  

3.6. licėjuje ir jo teritorijoje vykdyti prekybą, mainus, sudarinėti sandorius;  

3.7. reketuoti (daiktų ar pinigų atėmimas);  

3.8. lošti azartinius žaidimus;   

3.9. žaisti pavojingus žaidimus, kurie kelia grėsmę sveikatai ar gyvybei;  

3.10.  savavališkai pasišalinti iš pamokų;  

3.11. pamokų ir renginių metu naudotis mobiliais telefonais, ausinėmis ir kitais elektroniniais 

įrenginiais; garsiniai signalai turi būti išjungti (pirmą kartą daiktai paimami ir perduodami tėvams, 

raštiškai susipažinus; antrą kartą paimti daiktai atiduodami tėvams pasibaigus mokslo metams).   

 

II. MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMA 

 

4. Mokinių skatinimo sistema: 

4.1. skatinami labai gerai besimokantys, aktyvūs, laimėję prizines vietas olimpiadose, 

rajoniniuose, zoniniuose, apskrities ir respublikiniuose konkursuose, varžybose ir parodose mokiniai;  

4.2. klasės vadovo ar dalykų mokytojų ir administracijos viešas pagyrimas susirinkimuose;  

4.3. vieša padėka licėjaus TV ir licėjaus tinklalapyje;   

4.4. direktoriaus padėkos raštas bendruomenės narių bei licėjaus partnerių teikimu;  

4.5. materialinis apdovanojimas (skiriama mokiniui, atstovavusiam licėjaus bendruomenę ir 

pasiekusiam aukštų kūrybinių rezultatų; apdovanojimas gali būti knyga, bilietas į teatrą, nemokama 

kelionė ir pan.).  

5. Mokinių drausminimo sistema:  

5.1. klasės vadovo ar dalykų mokytojų žodinė vieša pastaba;   

5.2. klasės vadovo, dalykų mokytojų ar administracijos rašytinė pastaba mokinio ugdymosi 

pasiekimų e-dienyne;  

5.3. už pasikartojantį, sąmoningą mokinio elgesio taisyklių pažeidimą, dalykų mokytojas, 

klasės vadovas kalbasi su mokiniu ir tėvais, situacijai nesikeičiant kreipiasi į pagalbos mokiniui 

specialistus;  
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5.4. už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinio elgesys svarstomas licėjaus 

Vaiko gerovės komisijoje, į posėdį kviečiami mokinių tėvai;  

5.5. padarius grubų drausmės pažeidimą (vagystė, smurtinis atvejis ir pan.), mokinys 

svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kai kuriais atvejais mokiniui gali būti skiriamas direktoriaus 

griežtas papeikimas, įsegant į asmens bylą; informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant 

reikalui informacija perduodama Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistams; 

5.6. pakartotinai padarius grubų drausmės pažeidimą (vagystė, smurtinis atvejis ir pan.), 

padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Policijos darbuotojams dėl administracinių poveikio 

priemonių taikymo šeimai, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

5.7. jei mokinio elgesys kelia pavojų jam pačiam ar kitų bendruomenės narių saugumui, jei 

yra pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymosi procesą, taikomos poveikio 

priemonės netinkamai besielgiantiems mokiniams - pildomas aktas dėl pritaikytų poveikio priemonių 

netinkamai besielgiantiems mokiniams. 

5.7.1. Išnaudojus visas galimybes ir priemones, licėjus kreipiasi į savivaldybės administracijos 

direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros priemonės 

skyrimo.  

6. Taikomos poveikio priemonės už pamokų nelankymą ir vėlavimą į pamokas:  

6.1. klasės vadovas, mokiniui sistemingai be pateisinamos priežasties praleidžiant pamokas, 

informuoja tėvus;  

6.2. jei mokinys per mėnesį praleido be pateisinamos priežasties 15 ir daugiau pamokų, klasės 

vadovas organizuoja pokalbį su mokiniu ir jo atstovu siekiant įspėti mokinį apie galimas pamokų 

nelankymo pasekmes, išsiaiškinti mokinio nuostatas dėl pamokų nelankymo ir sutarti (galimas 

susitarimas raštu) dėl bendrų priemonių situacijai gerinti. jei mokinys ir toliau praleidinėja pamokas be 

pateisinamos priežasties tėvai kviečiami į Vaiko gerovės komisijos posėdį;  

6.3. po pokalbio su klasės vadovu ir mokinio atstovu mokiniui ir toliau praleidžiant daugiau 

nei 15 pamokų be pateisinamos priežasties per mėnesį, mokinys ir mokinio atstovas kviečiami į Vaiko 

gerovės komisijos posėdį siekiant įspėti apie galimas pamokų nelankymo pasekmes, išsiaiškinti mokinio 

ir jo atstovo dėl pamokų lankymo ir susitarti (galimas susitarimas raštu) dėl bendrų priemonių situacijai 

gerinti; 

6.4. praleidus per pusmetį 30 nepateisintų pamokų, mokinys svarstomas mokytojų tarybos 

posėdyje, jam taikomos drausminio poveikio priemonės – papeikimas įrašant į asmens bylą apie 

svarstymą ir taikomą poveikio priemonę informuojant mokinio atstovus; 
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6.5. informacija apie licėjaus nelankantį mokinį, kuris mokosi pagal privalomas švietimo 

programas, po svarstymo Vaiko gerovės komisijos ir mokytojų tarybos posėdžiuose perduodama 

mokinio gyvenamosios vietos savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir (ar) 

mokinio gyvenamosios vietos policijos komisariatui dėl prevencinio pokalbio ir (ar) administracinių 

poveikio priemonių taikymo mokinio atstovams bei kreipiasi į vaiko gyvenamosios vietos savivaldybės 

administracijos direktorių su prašymu dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės ar vidutinės priežiūros 

priemonės skyrimo;  

6.6. blogai pamokas lankančiam mokiniui, kuris mokosi pagal privalomas švietimo 

programas, teisės aktų nustatyta tvarka gali būti siūloma mokytis kitoje mokykloje;  

6.7. blogai pamokas lankančiam mokiniui, kuris mokosi pagal visuotinio švietimo programą, 

teisės aktų nustatyta tvarka gali būti siūloma nutraukti mokymo sutartį 

7. Taikomos poveikio priemonės už alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų ir kitų 

svaigalų vartojimą licėjuje, licėjaus teritorijoje ir jo prieigose:  

7.1. pastebėjus mokinį licėjuje ar jo teritorijoje vartojant svaigalus ar rūkant, socialinis 

pedagogas prevenciniam pokalbiui kviečia mokinį, informuoja mokinio tėvus (globėjus);  

7.2. pakartotinai pastebėjus mokinį rūkant ar vartojant svaigalus licėjaus patalpose, jo 

teritorijoje ir prieigose, direktoriaus teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Kauno apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato specialistams administracinėms nuobaudoms taikyti arba, esant 

poreikiui, iš karto kviečiami policijos pareigūnai, apie tai informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);  

7.3. pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, į licėjų 

prevenciniam pokalbiui kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai);  

7.4. antrą kartą pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, padarytų 

nusižengimų aprašymai perduodami Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato specialistams, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai);  

7.5. pastebėjus mokinį (-ius) pardavinėjant psichoaktyvias medžiagas licėjaus patalpose, 

licėjaus teritorijoje ar prieigose, informuojami Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 

specialistai, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

_________________________________________________ 


