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Mažeikių Sodų pagrindinės mokyklos mokinių teisės, pareigos ir atsakomybė 

 

 
I. MOKINYS TURI TEISĘ: 

 
1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

2. Ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

3. Naudotis mokyklos materialine ir technine baze; 

4. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą; 

5. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, būreliuose; 

6. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina dorovinę, pilietinę, kultūrinę, 

fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti 

visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos 

Respublikos įstatymams; 

7. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; 

8. Į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus ir talentus; 

9. Į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amžių, sveikatą bei poreikius; 

10. Puoselėti savo kultūrą, papročius bei tradicijas. 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS: 

 

1. Mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo arba kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje; 

2. Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties; 

3. Gerbti valstybinę gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas bei kultūras, tautos papročius ir 

tradicijas; 

4. Mandagiai bendrauti su mokytojais, mokyklos darbuotojais ir kitais mokyklos 

bendruomenės nariais bei atvykusiais svečiais: 
4.1. Pamačius mokytoją ar atvykusį svečią atsistoti ir pasisveikinti; 

4.2. Einant pro duris pirmiau praleisti mokytoją, mokyklos bendruomenės narį ar svečią. 

5. Laikytis mokyklos nuostatų, vidaus  tvarkos ir mokinių  elgesio taisyklių: 
5.1. Budėti mokykloje pertraukų metu; 

5.2. Neteršti mokyklos aplinkos, ją puoselėti, tausoti mokyklos turtą; 

5.3. Pertraukų metu nebėgioti, nešiukšlinti, netriukšmauti; 

5.4. Kabinetuose laikytis saugaus elgesio taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką. 

6. Kiekvienas mokinys  privalo 
6.1. Gerbti tėvus ir mokytojus, geranoriškai priimdami dorovę ugdančius patarimus ir 

pamokymus; 

6.2.  Atkakliai ir stropiai mokytis, išsiugdyti gerus įgūdžius, turėti savo ateities viziją, kad 

galėtų teisingai pasirinkti savo mokslo ir gyvenimo kelią; 

6.3. Saugoti gamtą ir aplinką, tausoti žmonių sukurtas gėrybes; 

6.4. Pamokų metu dėvėti uniformą (išskyrus penktadienį); 

6.5. Viršutinius rūbus kabinti rūbinėje  nurodytoje vietoje ar spintelėje, kišenėse nepalikti 

vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į rūbininką, klasės vadovą  ar 

administraciją; 

7. Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais; 

8. Virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumo pažeidžiančios informacijos, neįrašinėti 

kitų mokyklos narių pokalbių, jų nefilmuoti. Nenaudoti su ugdymo procesu nesusijusių 

daiktų pamokų ir renginių metu ( mobiliojo telefono, MP3 grotuvų, žiebtuvėlių ir kt.); 

 

 



 

III. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ: 

 

1. Mokiniai, nelankantys mokyklos be pateisinamos priežasties, nuolat bėgantys iš pamokų arba 

vėluojantys į jas, padarę chuliganišką išpuolį mokykloje arba už jos ribų, svarstomi mokyklos 

Vaiko gerovės komisijoje, apie jo veiklą informuojami tėvai; 

2. Piktybiškai sugadinus mokyklos inventorių, patalpas, mokymo priemones, nuostolius atlygina, 

sugadintą objektą sutvarko ar suremontuoja mokinio tėvai; 

3. Ypač grubiai pažeidęs elgesio taisykles, mokinys  svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

 

IV. MOKYKLOJE DRAUDŽIAMA: 

 

1. Vestis į mokyklą pašalinius asmenis; 

2. Įžeidinėti mokinius, mokytojus, ignoruoti duotus nurodymus, vartoti necenzūrinius žodžius, 

keiktis, tarpusavio santykius spręsti jėga, smurtauti; 

3. Rūkyti mokyklos teritorijoje, vartoti svaiginančius gėrimus ir narkotines medžiagas; 

4. Mokykloje ir jos teritorijoje žaisti azartinius žaidimus; 

5. Gadinti mokyklos inventorių, vadovėlius, technines mokymo priemones ir kt. (rašinėti ant 

suolų, durų, pastato); 

6. Turėti degtukus ar žiebtuvėlį, sprogstamas medžiagas, ginklą, dujų balionėlį. 

 

 

 

 


