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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLES
Mokiniai turi teisę:
1.Įgyti ugdymo planus atitinkantį išsilavinimą, rinktis išplėstinio meninio ugdymo
kursą, pageidaujantiems toliau plėtoti įgytus meninės saviraiškos gebėjimus orientuotis į
bendrojo lavinimo mokyklos meno dalykų išsilavinimo standartų aukštesnįjį lygmenį;
1.1. rinktis meninio ugdymo pamokas, meninius kolek tyvus, grupinius užsiėmimus;
1.2. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.3. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
1.4. į poilsį ir laisvalaikį poilsio, švenčių bei atostogų metu;
1.5. gauti specialiąją pedagoginę ir psichologinę pagalbą, info rmaciją apie savo ugdymosi
rezultatus;
1.6. pasirinkti kryptingo muzikinio bei meninio ugdymo dalykus, dalyvauti tikslinėse
meninio ugdymo programose, ruoštis ir dalyvauti festivaliuose, parodose, konkursuose,
dainų šventėse, koncertinėje bei meninėje veikloje.
Mokiniai privalo:
1. Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais mokyklos bendruomenės nariais, laikytis
Lietuvos Respublikos įstatymų, mokyklos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių;
1.1. stropiai mokytis, vykdyti mokytojo užduotis;
1.2. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius.
2. Laikytis higienos taisyklių;
2.1. ateiti į mokyklą švariai, tvarkingai, o koncertų metu šventiškai apsirengusiam.
2.2. saugoti mokyklos ir kitą visuomeninį turtą, savo ir kitų daiktus.
3. Atnešti reikalingas mokymo priemones.
3.1. kiekvienoje pamokoje turėti pažymių knygelę ir mokytojui paprašius pateikti.
4. Muzikos skyriuje: lankyti vieną iš mokomųjų kolektyvų – chorą, kapelą, orkestrą, įvairius
ansamblius, dalyvauti koncertinėje bei meninėje veikloje, dalyvauti ne daugiau kaip
dviejuose meniniuose kolektyvuose.
5. Klausyti tėvų ir mokytojų, juos gerbti;
5.1. pavyzdingai elgtis mokykloje, koncertų ir parodų metu, išvykų metu būti atidiems,
mandagiems.
5.2. laikytis saugos elgesio taisyklių.

6. Pertraukų, pamokų ir kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos imties,
nesistumdyti, netriukšmauti, nebėgioti, reaguoti mokytojo ir budinčiųjų pastabas.
2. Lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai nepasišalinti iš pamokų.
6.1. jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti, gauti dalyko mokytojo arba mokyklos
administracijos sutikimą.
6.2. praleidus vienos dienos pamokas atnešti tėvų ar globėjų parašytą pateisinimą, o praleidus kelių
dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą.
6.3. susirgus ar susižeidus mokykloje kreiptis į mokytoją arba mokyklos administraciją.
Mokiniams draudžiama:
1. Rūkyti, keiktis, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotikus, tonizuojančias medžiagas mokykloje ir
jos teritorijoje.
2. Pamokų metų naudotis mobiliuoju telefonu.
3. Nešiotis daiktus, nesusijusius su ugdomuoju procesu.
4. Pasisavinti ne savo daiktus, skriausti silpnesnius ir jaunesnius už save.
5. Šiukšlinti mokykloje ir jos teritorijoje.
6. Žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą.
7. Palikti asmeninius daiktus be priežiūros.
8. Mokiniai, nevykdantys savo pareigų, mokinių elgesio taisyklių, atsako pagal įstatymus ir
mokyklos vidaus tvarkos taisykles.
Mokiniu skatinimas:
1. Mokinių skatinimai gali būti taikomos šios priemonės: direktoriaus įsakymas, padėkos raštas.
2. Įvairių konkursų nugalėtojai ir labai gerais pažymiais mokslo metus užbaigę moksleiviai
apdovanojami padėkos raštais.
Mokiniu drausmingumas:
1. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės: direktoriaus įsakymas – įspėjimas,
aptarimas mokyklos tarybos posėdyje, šalinimas iš mokyklos.
2. Mokinių šalinimo iš mokyklos klausimus (pedagogų tarybos sprendimu) sprendžia mokyklos
taryba;
2.1. mokytojas informuoja tėvus (globėjus) apie netinkamą elgesį, blogą mokymąsi bei pamokų
praleidinėjimą.
2.2. tėvai (globėjai) kviečiami į mokyklą.
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