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KĖDAINIŲ R. LABŪNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 
 

      I.     BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos (toliau –mokyklos) vidaus tvarkos taisyklės 

(toliau-taisyklės) reglamentuoja bendruosius darbo santykių principus ir elgesio normas tarp mokyklos 

vadovų, pedagogų, mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų mokyklos darbuotojų mokykloje ir jos 

skyriuose.  

2. Mokykla teikia bendrąjį ikimokyklinį, priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį išsilavinimą. Savo 

veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais 

įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, Kėdainių rajono savivaldybės tarybos, Kėdainių rajono savivaldybės 

administracijos teisės aktais, mokyklos nuostatais,  darbo tvarkos taisyklėmis ir šiomis mokyklos vidaus 

tvarkos taisyklėmis.  

3. Mokykla ugdymo procese vadovaujasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintomis Bendrosiomis ugdymo programomis, Bendraisiais ugdymo planais, Valstybės 

nustatytais Išsilavinimo standartais ir mokyklos ugdymo planu.  

 
II. BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI IR MOKYKLOS 

 DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

 

4. Mokyklos vadovai:  
4.1. Savo darbe vadovaujasi mokyklos nuostatais ir darbo tvarkos taisyklėmis, pareigybių 

aprašymais, šiomis taisyklėmis.  

4.2. Laikosi darbo įstatymų, darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuojančių bei kitų teisės aktų 

reikalavimų.  

4.3. Tinkamai organizuoja mokyklos darbuotojų darbą, kontroliuoja darbo laiką, organizuoja 

apskaitą.  

4.4. Reikalauja, kad mokyklos darbuotojai vadovautųsi mokyklos nuostatais ir darbo tvarkos 

taisyklėmis, pareigybių aprašymais, šiomis taisyklėmis.  

4.5. Laiku supažindina darbuotojus su gaunama informacija, darbo tvarkos ir laiko pakeitimais.  

4.6. Užtikrina veiklos viešumą.  

5. Mokytojų pareigos:  
5.1. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, mokyklos nuostatais, darbo 

tvarkos taisyklėmis, šiomis taisyklėmis, pareigybės aprašymu, saugos darbe instrukcijomis.  

5.2. Dirba pagal mokyklos direktoriaus patvirtintus ugdymo tvarkaraščius. Papildomas 

valandas mokytojai iš dalies tvarko savo nuožiūra ir gali dirbti jiems priimtinoje vietoje. Darbo laikas 

žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraščiuose.  

5.3. Laiku ateina į darbą, pamoką pradeda ir baigia laiku.  

5.4. Darbo dienos pradžioje susipažįsta su pakitimais pamokų tvarkaraštyje, jais vadovaujasi.  

5.5. Užtikrina klasėje drausmę, švarą ir mokinių saugumą.  

5.6. Sudaro sąlygas mokiniams pertraukos metu pasidėti kuprines ir kitus daiktus kabinete 

(klasėje), kur vyks pamoka.  

5.7. Saugoja mokyklos turtą.  

5.8. Laikosi mokyklos direktoriaus patvirtintų saugaus darbo taisyklių, pagal dėstomo dalyko 

reikalavimus veda saugaus elgesio ir kitus instruktažus. Mokiniai, susipažinę su saugaus darbo taisyklėmis 

pamokų metu, pasirašo saugaus elgesio instruktažo lapus.  

5.9. Pildo elektroninį dienyną vadovaudamiesi ,,Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės mokyklos 

elektroninio dienyno tvarkos aprašu“ (mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. V1- 22), 

mokyklos vadovų nurodymais.  



5.10. Dalykų mokytojai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) elektroniniame dienyne apie 

mokinio vėlavimą į pamoką, pabėgimą iš pamokų.  

5.11. Laikosi raštvedybos reikalavimų.  

5.12. Išduoda mokiniams ir mokslo metų pabaigoje surenka dalyko vadovėlius pagal mokyklos 

nustatytą tvarką (mokyklos direktoriaus 2012 m. gegužės 25 d. įsakymas Nr. V1-60).  

5.13. Reguliariai tikrina ir vertina mokinių žinias, gebėjimus, pažangą ir pasiekimus pagal 

mokykloje nustatytą, direktoriaus patvirtintą mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašą 

(mokyklos direktoriaus 2013 m. gruodžio 6 d. įsakymas Nr. V1- 72).  

5.14. Derina tarpusavyje ir ne vėliau kaip prieš savaitę elektroniniame dienyne pažymi 

numatomus atsiskaitymo ir kontrolinius darbus.  

5.15. Pastebėję negaluojantį mokinį, suteikia jam būtinąją pagalbą, skambina tėvams, esant 

reikalui, iškviečia greitąją pagalbą.  

5.16. Fiksuoja neatitikčių (netinkamo elgesio, nelaimingų atsitikimų ir išleidimų iš pamokų) 

atvejus drausmės pažeidimų lape, lankomumo apskaitos žurnale. 

5.17. Apie visus mokykloje įvykusius nelaimingus atsitikimus nedelsdami informuoja klasės 

auklėtoją, mokyklos vadovus. Toliau vadovaujasi ,,Moksleivių nelaimingų atsitikimų tyrimo registravimo ir 

apskaitos nuostatais” (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2000 m. vasario 11 d. įsakymas Nr. 

113).  

5.18. Iki rugsėjo 10 d. parengia dalykų ilgalaikius planus pagal metodinės tarybos patvirtintą 

planų struktūrą ir suderina juos su mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui. Jei reikia, parengia 

pasirenkamųjų dalykų programas ir iki rugsėjo 10 d. pateikia tvirtinti mokyklos direktoriui. Parengia 

pritaikytas ir individualizuotas dalykų programas pagal mokyklos Vaiko gerovės komisijos parengtas 

rekomendacijas ir suderina su Vaiko gerovės komisija iki rugsėjo 10 d.  

5.19. Visada pasiruošia pamokai, neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimui. 

5.20. Visus renginius (pamokas), vykstančius už mokyklos ribų, organizuoja tik leidus 

mokyklos direktoriui ir vadovaujasi ,,Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašu“, kad užtikrintų 

drausmę ir būtinas saugos priemones (,,Turizmo renginių tvarkos aprašas“ patvirtintas mokyklos direktoriaus 

2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V1-61).  

5.21. Dalyvauja Mokytojų tarybos posėdžiuose, pasitarimuose, metodiniuose renginiuose. Dėl 

svarbių priežasčių negalėdami juose dalyvauti, apie tai informuoja mokyklos vadovus.   

6. Mokytojų teisės:  

6.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. 

įsakymu Nr. V-1268 netinkamai besielgiantiems mokiniams galima taikyti šias poveikio priemones:  

6.1.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą  – tai laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, 

tęsiant mokinio ugdymąsi kitoje Mokyklos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą 

(Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 3 skyrius);  

6.1.2. iškviesti mokyklos vadovą arba jo įgaliotą asmenį (Rekomendacijų dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 4 skyrius);  

6.1.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą (Rekomendacijų dėl poveikio priemonių taikymo 

netinkamai besielgiantiems mokiniams 5 skyrius);  

6.1.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus (stovėjimas tarp mokinių gresiant potencialiam 

atviram jų konfliktui; stovėjimas prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui; vedimas 

paėmus už rankos; mokinio sulaikymas, fiziškai apribojant mokinio veiksmus) ir tinkamą fizinį kontaktą 

(mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; mokinį vedant už rankos; guodžiant 

mokinį; pasveikinant mokinį; padedant neįgaliam mokiniui; mokant mokinį groti instrumentu, šokti; rodant 

mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas 

ugdymosi procese naudojamas priemones; teikiant būtinąją pagalbą (Rekomendacijų dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 6 skyrius) .  

6.2. Dirbti savitarpio pagarba grįstoje psichologiškai, fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos 

reikalavimus atitinkančią, tinkamai aprūpintą darbo vietą.  

6.3. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.  

 

 

 

 



7. Draudžiama:  
7.1. Keisti pamokų ar kitų užsiėmimų tvarkaraštį.  

7.2. Iš pamokos išsiųsti mokinį už mokyklos ribų įvairiais reikalais.  

7.3. Palikti vienus mokinius sporto, aktų salėse, klasėse ir kabinetuose pamokų ar kitų 

užsiėmimų metu.  

7.4. Įeiti į kitą klasę pamokos metu be mokytojo sutikimo.  

7.5. Taikyti nepagrįstus fizinius veiksmus prieš mokinį, kai jie naudojami kaip bausmė, norint 

pademonstruoti savo viršenybę, siekiant sukelti vaikui skausmą, kai naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.  

8. Kūno kultūros mokytojo pareigos:  

8.1. Mokslo metų pradžioje susipažįsta su mokinių sveikatos būkle. Esant sveikatos 

problemoms, stebi mokinį, skiria atitinkamą fizinį krūvį.  

8.2. Reikalauja, kad kūno kultūros pamokose mokiniai dalyvautų tik su sportine apranga, 

sportiniais bateliais.  

8.3. Kūno kultūros pamoką baigia taip, kad mokiniai spėtų persirengti, bet ne anksčiau kaip 

prieš 5 minutes.  

8.4. Mokiniams, atleistiems nuo kūno kultūros pamokų dėl sveikatos ir laikinai dėl ligos, 

numato ir organizuoja kitą veiklą, užtikrindami jų saugumą (jei kūno kultūros pamoka pirma ar paskutinė, 

mokiniai gali nedalyvauti šioje pamokoje, pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą kūno kultūros 

mokytojui).  

8.5. Mokyklos varžybas organizuoja ne pamokų metu.  

8.6. Dalyvauja su mokiniais rajono varžybose bei sporto renginiuose.  

8.7. Mokinių dalyvavimą rajono, respublikos sporto renginiuose pamokų metu derina su 

mokyklos vadovais, apie tai informuoja mokytojus, klasių auklėtojus.  

8.8. Prižiūri tvarką sporto  salėje, persirengimo kambariuose, užtikrina mokinių saugumą.  

.9. Prižiūri sporto inventorių ir įrengimus, užtikrina mokinių saugumą jais naudojantis.  

9. Klasių auklėtojų pareigos:  
9.1. Rengia klasės auklėtojo veiklos planus.  

9.2. Kartu su mokiniais dalyvauja klasei skirtuose renginiuose, Vaiko gerovės komisijos 

posėdžiuose. Organizuoja klasės valandėles.  

9.3. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja klasės tėvų susirinkimus.  

9.4. Tvarko mokyklos dokumentaciją:  

9.4.1. elektroninį dienyną. Jį pildo vadovaudamiesi ,,Kėdainių r. Labūnavos pagrindinės 

mokyklos elektroninio dienyno tvarkos aprašu“ (mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymas Nr. 

V1- 22), mokyklos vadovų nurodymais ir nustatytais terminais;  

9.4.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio 

dienyno, kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas, pasibaigus pusmečiui/mokslo 

metams visiems  išspausdina pusmečio ar metinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas;  

9.4.3. užtikrina, kad tėvai bus informuoti apie jų vaikų lankomumą bei elgesį mokykloje. 

9.4.4. mokinių asmens bylas. Mokslo metų pradžioje patikslina duomenis apie mokinius, 

pabaigoje įrašo metinius įvertinimus, apdovanojimus ir nuobaudas, apibūdina elgesį ir dalyvavimą 

neformaliojo vaikų švietimo veikloje. Atvykusiam mokiniui formuoja naują asmens bylą, pildo mokinių 

duomenų, mokymo sutartis. Išvykus mokiniui, atiduoda bylą į archyvą.  

9.5. Rūpinasi:  

9.5.1. mokinių drausme. Prižiūri, kaip jie laikosi mokyklos vidaus tvarkos taisyklių;  

9.5.2. švara ir tvarka. Organizuoja savitvarką klasėse, kabinetuose, talkas klasei skirtose 

mokyklos aplinkose ir gyvenvietės teritorijose;  

9.5.3. mokinių lankomumu. Reikalauja, kad mokiniai pateisintų praleistas pamokas ir teikia 

informaciją apie mokinių lankomumą pagal mokyklos nustatytą tvarką.  

9.6. Darbo dienos pradžioje susipažįsta su pakitimais pamokų tvarkaraštyje, informuoja savo 

klasės mokinius apie pakitimus.  

9.7. Mokiniui sugadinus mokyklos inventorių, informuoja jo tėvus.  

9.8. Spręsdami mokinių ugdymo(si) problemas, kviečiasi į mokyklą tėvus (globėjus, 

rūpintojus).  



9.9. Atsako už mokinių saugumą ekskursijų, išvykų, kelionių ir renginių metu. Organizuodami 

ekskursijas, išvykas vadovaujasi ,,Turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašu“, patvirtintu mokyklos 

direktoriaus  2014 m. lapkričio 3 d. įsakymu Nr. V1-61 

9.10. Mokslo metų pradžioje supažindina mokinius su mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis.  

10. Pavaduojantys mokytojai:  
10.1.1. mokytojo ligos atveju ar atsiradus nenumatytai aplinkybei organizuojamas pamokų 

pavadavimas arba keičiamos pamokos. Pamokas pavaduoja mokyklos direktoriaus paskirtas dalyko ar klasės 

mokytojas, mokykloje dirbantis specialistas;  

10.1.2. susipažįsta su dalyko mokytojo parengtu ilgalaikiu ir/ar trumpalaikiu planu, įrašais 

elektroniniame dienyne;  

10.1.3. pildo elektroninį dienyną;  

10.1.4. ilgesnį laiką vaduojantis mokytojas atlieka ir budėtojo pareigas.  

11. Neformaliojo vaikų švietimo programų vadovai:  

11.1. Savo darbe vadovaujasi  mokyklos Neformaliojo vaikų švietimo organizavimo tvarkos 

aprašu (mokyklos direktoriaus 2012 m. rugsėjo 24 d. įsakymas Nr. V1-84).  

12. Atsakingi už kabinetus (klases):  

12.1. Atsako už mokymo priemones, inventorių kabinetuose (klasėse) ir vykdo jų apskaitą, 

perdavimą.  

12.2. Išeidami atostogų, grąžina mokinių vadovėlius ir knygas į biblioteką, perduoda mokyklos 

dokumentus mokyklos direktoriaus pavaduotojui ugdymui, o saugotiną inventorių ir kitą turtą užrakina 

spintose.  

12.3. Pasirūpina, kad kabinete (klasėje) būtų sužymėti suolai ir kėdės, būtų termometras ir 

laikrodis, o 1-4 klasėse - ir ūgio matuoklė.  

13. Specialiojo pedagogo, logopedo, socialinio pedagogo pareigos:  

13.1. Savo darbe vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, mokyklos nuostatais ir 

pareigybių aprašymais, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėmis.  

13.2. Laikosi darbo įstatymų ir kitų jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.  

13.3. Laikosi darbo grafiko.  

13.4. Specialusis pedagogas, logopedas pratybas su mokiniais organizuoja pagal direktoriaus 

įsakymu patvirtintą tvarkaraštį.  

14. Sveikatos priežiūrą mokykloje vykdo visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, kurio 

profesinė kvalifikacija atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2007 m. rugpjūčio 1 d. 

įsakymu Nr. V-630 ,,Dėl visuomenės sveikatos priežiūros specialisto, vykdančio sveikatos priežiūrą 

mokykloje, kvalifikacinių reikalavimų aprašo patvirtinimo“, patvirtintus kvalifikacinius reikalavimus.  

15. Kitų mokyklos darbuotojų pareigos:  

15.1. Pailgintos darbo dienos grupės auklėtojas, bibliotekininkas, vyriausiasis buhalteris, 

buhalteris, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems reikalams, raštvedys, informacinių technologijų 

operatorius, pedagogų, mokinių ir kitų elektroninių duomenų bazių tvarkytojas savo darbe vadovaujasi 

pareigybių aprašymais, vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėmis, kitais teisės aktais.  

15.2. Laikosi darbo įstatymų ir kitų jų veiklą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų.  

15.3. Dirba pagal sudarytą ir mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką.  

16. Aptarnaujančio personalo pareigos:  

16.1. Valytojai, darbininkas,  naktiniai sargai, kiemsargis, budėtojas savo darbe vadovaujasi 

pareigybių aprašymais, mokyklos vidaus tvarkos ir darbo tvarkos taisyklėmis bei kitais teisės aktais.  

16.2. Dirba pagal mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkiui ir bendriesiems reikalams sudarytą, 

mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintą darbo grafiką.  

16.3. Darbus atlieka kokybiškai.  

16.4. Laikosi darbų saugos reikalavimų.  

17. Budėjimas:  

17.1. Mokyklos direktoriaus pavaduotojas ugdymui:  
17.1.1. esant reikalui, keičia pamokų tvarkaraštį, pildo lapą apie pakeitimus tvarkaraštyje, 

informuoja apie juos klasių auklėtojus, mokytojus ir mokinius;  

17.1.2. prižiūri darbą mokykloje, kontroliuoja mokytojų budėjimą;  

17.1.3. rūpinasi, kad budintys mokytojai pasiimtų skiriamuosius ženklus.  

 



17.2. Mokytojai:  
17.2.1. budi pagal grafiką, sudarytą mokyklos direktoriaus pavaduotojo ugdymui ir patvirtintą 

mokyklos direktoriaus. Savarankiškai keisti budėjimą draudžiama;  

17.2.2. budėti pradeda prieš savo pamokas ir budi iki savo pamokų pabaigos. Tais atvejais, kai 

mokytojas negali budėti, informuoja  mokyklos direktoriaus pavaduotoją ugdymui;  

17.2.3. budėjimo metu nešioja skiriamuosius ženklus;  

17.2.4. užtikrina saugų mokinių elgesį;  

17.2.5. apie mokyklos vidaus tvarkos pažeidimus praneša mokyklos direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui;  

17.3. Klasės budėtojai:  

17.3.1. mokytojui paprašius, drėkina kempinę, nuvalo lentą, surenka šiukšles, padeda paruošti 

mokymo priemones;  

17.3.2. praneša apie neatvykusius į pamoką mokinius;  

17.3.3. informuoja klasės auklėtoją apie įvykius klasėje.  

 

III. VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI IR MOKINIŲ BEI JŲ TĖVŲ (GLOBĖJŲ, 

RŪPINTOJŲ) ATSAKOMYBĖ 
 

18. Mokinių ir darbuotojų maitinimąsi mokykloje reglamentuoja  mokyklos direktoriaus 

įsakymu patvirtinta tvarka.  

19. Mokinių nemokamą maitinimąsi mokykloje reglamentuoja  mokyklos direktoriaus įsakymu 

patvirtinta tvarka.  

20. Mokinių sveikatos priežiūros tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos 

apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. V-1035/ISAK-2680 ,,Dėl sveikatos priežiūros 

mokykloje tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

21. Mokinių pavėžėjimo tvarką reglamentuoja Kėdainių rajono savivaldybės tarybos 2014 m. 

kovo 28 d. sprendimas Nr. TS-39 ,,Dėl Kėdainių rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokykloms priskirtų 

aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“.  

22. Mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo žinoti bei vykdyti taisykles, skirtas 

mokiniams, ir mokymo sutarties sąlygas.  

23. Mokiniai priimami į mokyklą arba išvyksta iš jos vadovaujantis Kėdainių rajono 

savivaldybės tarybos 2014 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. TS-39 ,,Dėl priėmimo į Kėdainių rajono savivaldybės 

bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašo“ .  

24. Mokiniai, bendraudami tarpusavyje, su mokytojais kitais darbuotojais, mokyklos patalpose 

ir teritorijoje, dalyvaudami renginiuose ir ekskursijose už mokyklos ribų vadovaujasi saugos, mandagaus 

elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais.  

25. Mokiniai į mokyklą atsineša tik su ugdymu susijusius daiktus.  

26. Mokiniai nepraleidinėja pamokų be priežasties. Praleistas pamokas pateisina 

vadovaudamiesi mokyklos mokinių lankomumo apskaitos ir mokyklos nelankymo tvarkos aprašu.  

27. Tualetuose laikosi higienos reikalavimų, taupiai naudoja elektrą, vandenį ir kitus mokyklos 

išteklius.  

28. Mokinių teisės:  
28.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius saugioje aplinkoje.  

28.2. Gauti informaciją apie save, savo mokymosi rezultatus, savo pasiekimų vertinimą.  

28.3. Gauti socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą.  

28.4. Naudotis biblioteka, aktų,  sporto salėmis ir sporto įrenginiais ne pamokų metu 

dalyvaujant mokyklos darbuotojui.  

28.5. Dalyvauti neformaliojo vaikų švietimo veikloje.  

29. Mokinių pareigos:  

29.1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių 

dokumentų reikalavimų; 

29.2. Atsakingai lankyti pamokas, nevėluoti, nepraleidinėti be pateisinamos priežasties.  

29.3. Mokykloje mokiniai dėvi mokyklinę uniformą: tamsiai mėlynos spalvos klasikinio 

stiliaus švarką, mūvi tamsios mėlynos arba juodos spalvos  kelnes, segi tamsios spalvos sijoną. Patalpose 

nedėvi viršutinių rūbų (paltų, striukių, kepurių), megztinių, bliuzonų su gobtuvais.  



29.4. Mokykloje ir jos teritorijoje mokiniai laikosi saugos reikalavimų.  

29.5. Saugo asmeninius daiktus, nepalieka jų klasėse, kabinetuose, kitose patalpose.  

29.6. Radę pamestus, be priežiūros paliktus daiktus, mokiniai juos paduoda mokyklos 

budėtojui.  

29.7. Mokiniai tausoja mokyklos inventorių, mokymosi priemones.  

29.8. Pastebėję sugadintą inventorių, mokymosi priemonę, apie tai praneša mokyklos 

darbuotojui.  

29.9. Mokiniai dalyvauja socialinėje-pilietinėje veikloje: talkose, akcijose.  

29.10. Saugoja ir globoja gyvąją gamtą, nelaužo medelių, netrypia žaliųjų plotų.  

29.11. Pamokų metu telefonus sudėti į jiems skirtas klasėse esančias dėžutes. 

29.12. Į kiekvieną pamoką mokiniai atsineša reikalingas mokymosi priemones.  

29.13. Per pamoką mokiniai dirba netrukdydami mokytojui ir klasės draugams.  

29.14. Iš pamokos mokiniai gali išeiti tik informavę dalyko mokytoją ar klasės auklėtoją.  

29.15. Kabinete prižiūri savo darbo vietą, radęs sugadintą inventorių, informuoja kabinete 

dirbantį mokytoją. 

29.16 Kūno kultūros pamokose mokiniai dalyvauja vilkėdami sportinę aprangą. Sportinė 

apranga vilkima tik šių pamokų metu.  

31. Mokiniams draudžiama:  

31.1. Filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu, o pamokų metu naudotis mobiliuoju ryšiu 

(mobilusis telefonas turi būti išjungtas), ausinukais, grotuvais. Pamokų metu valgyti, kramtyti kramtomąją 

gumą, gerti gėrimus.  Iš mokinio, pažeidusio šias taisykles, mokyklos darbuotojas turi teisę paimti telefoną ir 

perduoti jį mokyklos direktoriui, kuris grąžina telefoną tik mokinio tėvams.  

31.2. Savintis kitų mokinių daiktus ir pinigus.  

31.3. Mokyklos patalpose ir jos teritorijoje bėgioti, triukšmauti, stumdytis, demonstruoti 

kovinius judesius.  

31.4. Vartoti asmenį įžeidžiančius, necenzūrinius žodžius, rodyti įžeidžiančius gestus (Lietuvos 

Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodekso 174 straipsnis).  

31.5. Žaisti azartinius žaidimus (Lietuvos Respublikos azartinių lošimų 2001 m. gegužės 17 d. 

įstatymas Nr. IX-325).  

31.6. Į mokyklą neštis aštrių, degių, sveikatai pavojingų daiktų (dujų balionėlių, peilių, 

pirotechninių priemonių ir kt.), cigarečių, alkoholinių ir energinių gėrimų, narkotinių bei psichotropinių 

medžiagų.  

31.7. Mokykloje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines bei 

psichotropines medžiagas (Lietuvos Respublikos tabako kontrolės 1995 gruodžio 20 d. įstatymas Nr.I-1143, 

Lietuvos Respublikos alkoholio kontrolės 1995 m. balandžio 18 d. įstatymas Nr.I-857, Lietuvos Respublikos 

narkotinių bei psichotropinių medžiagų kontrolės 1998 m. sausio 8 d. įstatymas Nr. VIII-602).  

31.8. Mokykloje ir jos teritorijoje turėti bei rūkyti elektronines cigaretes.  

31.9. Kviesti ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis. 

31.10. Savavališkai išeiti iš mokyklos ir jos teritorijos. Klasės vadovas, mokytojas, sveikatos 

priežiūros specialistas, socialinis pedagogas gali išleisti tik suderinęs su tėvais (globėjais, rūpintojais) ir 

tėvams (globėjams, rūpintojams) atvykus į mokyklą. Už mokinio, išėjusio iš mokyklos ir jos teritorijos 

saugumą yra atsakingi tėvai (globėjai, rūpintojai). 

31.11. Vėluoti į pamokas. 

32. Mokinių drausminė atsakomybė:  
32.1. Netinkamai besielgiantiems mokiniams gali būti taikomi fiziniai veiksmai, kai siekiama:  

32.1.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;  

32.1.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, mokyklos 

darbuotojus ar kitus asmenis;  

32.1.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui;  

32.1.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

mokyklos darbuotojo paliepimus;  

32.1.5. nutraukti mokinio veiksmus niokojant turtą ir (ar) apsaugoti turtą nuo galimo 

sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;  



32.1.6. atskirti mokinį, griaunantį mokyklos renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir 

raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (klasės, salės, valgyklos ar pan.)( Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268).  

33. Apie mokinio padarytus pažeidimus mokykloje informuojami mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai).  

34. Mokiniui, piktybiškai sugadinus mokyklai priklausančią nuosavybę, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų nustatyta tvarka, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atlygina žalą.  

35. Mokiniams, pažeidinėjantiems mokyklos vidaus tvarkos taisykles, praleidinėjantiems 

pamokas be priežasties, nevykdantiems pareigų, taikomos drausminimo priemonės:  

           35.1. Pastaba žodžiu 
           35.2. Individualūs pokalbiai su mokytojais. 
                     35.3. Individualūs pokalbiai su klasės auklėtoju. 
           35.4. Individualūs pokalbiai su socialiniu pedagogu. 
                     35.5. Mokiniai, pastebėti pirmą kartą rūkantys, vartojantys alkoholinius gėrimus, narkotines bei 

psichotropines medžiagas, pažeidžiantys mokyklos vidaus tvarkos taisykles, rašo paaiškinimą. Su jais 

vykdomas prevencinis pokalbis dalyvaujant klasės auklėtojui, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

                     35.6. Pakartotinai pažeidus mokyklos vidaus tvarkos taisykles bausmė griežtinama:  

35.6.1. mokinys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijos posėdyje.  

35.6.2. mokyklos direktoriaus įsakymu mokiniui skiriama nuobauda – papeikimas;  

35.6.3. mokyklos direktoriaus įsakymu mokiniui skiriama nuobauda – griežtas papeikimas;  

35.6.4. surinkta medžiaga apie mokinį perduodama teritoriniam policijos komisariatui ar 

savivaldybės Vaiko gerovės komisijai. Taip pat mokiniui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, 

savivaldybės Vaiko gerovės komisija, dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), gali būti 

siūloma keisti ugdymo įstaigą.  

35.7. Mokiniams siūloma keisti ugdymo įstaigą (sulaukus 16 metų gali būti vienašališkai 

nutraukta mokymosi sutartis) už grubius taisyklių pažeidimus: 

35.7.1. už sąmoningą mokyklos nelankymą (50% pamokų be pateisinamos priežasties) ;  

35.7.2. už nesimokymą ir nepažangumą (5 neigiami pažymiai pusmetyje);  

35.7.3. už grubų ir įžūlų elgesį su bendruomenės nariais (3 tarnybiniai raštai per pusmetį); 

35.7.4. už tyčinį mokyklos turto gadinimą arba vagystes;  

35.7.5. už išgertuvių mokykloje organizavimą ar dalyvavimą jose, už narkotinių medžiagų 

vartojimą ar platinimą, rūkymą mokyklos teritorijoje;  

35.7.6. už turto prievartavimą;  

35.7.7. už muštynių organizavimą, dalyvavimą jose.  

           35.8. Nuobaudos per 3 dienas įrašomos į asmens bylas ir elektroninį dienyną. 

                       35.9. Vėluojant į pamokas  rašomas paaiškinimas soc. pedagogui ar pavaduotojui ugdymui. 

           36. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:  

36.1. Vykdyti Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme numatytas pareigas ir naudotis 

numatytomis teisėmis.  

36.2. Vykdyti pasirašytą mokymo sutartį.  

36.3. Išleisti į mokyklą tik sveiką vaiką. Susirgusį užkrečiama liga, nedelsiant izoliuoti ir 

gydyti, vadovaujantis gydytojų nurodymais.  

37. Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) atsakomybė:  

37.1. atlyginti mokyklai vaikų padarytą tyčinę materialinę žalą;  

37.2. tėvams (globėjams, rūpintojams), vengiantiems arba nevykdantiems pareigos auklėti, 

mokyti, prižiūrėti, išlaikyti vaiką, fiziškai ar morališkai žalojantiems savo vaikus ir nesudarantiems sąlygų 

mokytis, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymais numatyta atsakomybė.  

 38. Skatinimo priemonės mokiniams: 

 38.1. Už gerus mokymosi rezultatus, meninius ir sportinius laimėjimus, aktyvų dalyvavimą ir 

rezultatus neformaliojo vaikų švietimo veikloje mokiniai skatinami ir apdovanojami:  

38.1.1. klasės auklėtojo, mokytojo ar būrelio vadovo padėka 

38.1.2. mokyklos vadovybės padėka, paskelbiant direktoriaus įsakymu;  

38.1.3. pagyrimo ar padėkos raštu;  

38.1.4. asmeninėmis dovanomis: 



38.1.5.ekskursijos Lietuvoje už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą 

mokyklos bendruomenėje.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
 40. Mokyklos vidaus tvarkos taisykles tvirtina mokyklos direktorius, kai jas aprobuoja  mokyklos 

taryba.  

41. Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių keitimą bei papildymą inicijuoja mokyklos vadovai, 

mokyklos savivaldos institucijos.  

42. Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, jų pakeitimus bei papildymus rengia darbo grupė (-ės), 

sudaryta (-os) iš įvairių bendruomenės narių. Jos (jų) sudėtis įforminama mokyklos direktoriaus įsakymu.  

43. Mokyklos darbuotojai su mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinami pasirašytinai 

ir privalo vykdyti jų reikalavimus.  

44. Mokinius su mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis kiekvienų mokslo metų pirmąją savaitę 

pasirašytinai supažindina klasių auklėtojai (mokiniai pasirašo spausdintomis raidėmis vardą arba rašytinėmis 

raidėmis vardą ir pavardę, arba pasirašo). Mokiniai privalo vykdyti šių taisyklių reikalavimus.  
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