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ŠV. JUOZAPO MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
„Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą!“
/Jn 13, 34/

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šv. Juozapo mokykla (toliau – Mokykla) yra nevalstybinė katalikiška ugdymo įstaiga,
ugdymo procesą organizuojanti pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
patvirtintas programas. Mokyklos veikla grindžiama Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata1 ir
Geros mokyklos koncepcija2.
2. Mokyklos tikslas – sudaryti tinkamas sąlygas visapusiškai ugdyti laisvą, atsakingą,
sąmoningą, gebančią nesavanaudiškai įsipareigoti, sąžiningą, kūrybišką asmenybę, nebijančią kelti
klausimų, analizuoti iššūkių, ieškoti atsakymų, gyvenančią veiklia meile, tikėjimu ir krikščioniškomis
vertybėmis.
3. Mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Mokyklos mokinių
elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų, popamokinių renginių ir išvykų metu, mokinių elgesį už
Mokyklos teritorijos ribų, jų skatinimą ir drausminimą. Šiomis Taisyklėmis siekiama puoselėti
darnius tarpusavio santykius Mokykloje, ugdyti pagarbą Mokyklos mokytojams, kitiems
darbuotojams, tėvams bei mokiniams, puoselėti krikščioniškomis vertybėmis paremtą dvasią ir
elgseną, kurti modernios, patrauklios, katalikų tikėjimo pagrindais kuriamos Mokyklos įvaizdį, savo
elgesiu skleisti žmonėms gerą žinią apie Mokyklą.

1

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. lapkričio 16 d. įsakymas Nr. V-1599 “Dėl katalikiškojo
ugdymo sistemos sampratos tvirtinimo”.
2
Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. gruodžio 21 d. įsakymas Nr. V-1308 “Dėl geros mokyklos
koncepcijos patvirtinimo”.

4. Visi Mokyklos mokiniai turi lygias teises ir negali būti diskriminuojami dėl amžiaus,
lyties, tautybės, rasės, kalbos, pažiūrų, socialinės, šeimyninės, turtinės padėties, sveikatos būklės ar
kitokių socialinių aplinkybių.
5. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, Mokyklos įstatais, Mokymosi sutartimi bei kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.

II.

MOKINIŲ TEISĖS

6. Mokinys turi teisę:
6.1. susipažinti su Mokyklos pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarka, saugos reikalavimais
bei Mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiais dokumentais;
6.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti kokybišką valstybės standartus
atitinkantį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą, kuris būtų grindžiamas
Katalikiškojo ugdymo sistemos samprata;
6.3. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir mokinio saviraiškos poreikius
tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, dalyvauti
įvairiapusėje popamokinėje, neformalaus ugdymo, projektinėje ypač vertybinio ugdymo veikloje;
6.4. reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imamasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą,
prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą;
6.5. gauti dvasinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą,
profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą Mokykloje;
6.6. gauti Mokyklos kaupiamą informaciją apie save, apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą
su mokymusi susijusią informaciją, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;
6.7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką;
6.8. į nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą Mokykloje;
6.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
6.10.

reikalauti, kad viešai nebūtų skelbiamas pažymys;

6.11.

dalyvauti Mokyklos savivaldoje, būti išrinktam į rajono, šalies mokinių savivaldos

institucijas;
6.12.

burtis į asociacijas, sąjungas, kitas organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę,

pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą bei neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams,
Katalikų Bažnyčios mokymui, Mokyklos tikslams ir uždaviniams;
6.13.

kreiptis rūpimais klausimais į Mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus,

teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo gerinimo ir įvairovės, kreiptis į Mokyklos

direktorių, mokinių savivaldos institucijas Mokyklos gyvenimo klausimais, kreiptis į Mokyklos
direktorių dėl Taisyklių pakeitimo ar papildymo;
6.14.

puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;

6.15.

nustatyta tvarka naudotis vadovėliais, Mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto sale ir

lauko aikštynais, kabinetais, valgykla, daiktų laikymo spintelėmis, kabinetuose esančiu inventoriumi
bei mokymo priemonėmis ir informacinių technologijų įranga bei kitu materialiniu ir nematerialiniu
Mokyklos turtu, kuris yra tiesiogiai susijęs su mokinio ugdymu;
6.16.

darbo dienomis būti Mokyklos patalpose nuo 7.30 iki 17.30 valandos, kitu laiku –

tik raštu ar elektroniniu būdu leidus administracijai;
6.17.

esant būtinybei būti Mokyklos direktoriaus atleistam nuo dalyvavimo Vertybių

ugdymo programose pateikus prašymą raštu;
6.18.

esant reikalui ir galimybei, gauti materialinę paramą ir nemokamą maitinimą;

6.19.

į minties, sąžinės, žodžio laisvę, turėti savo nuomonę ir galimybę ją laisvai reikšti

ir ginti, tačiau gerbti kito asmens laisvę ir orumą; įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
6.20.

gauti padėką ar paskatinimą;

6.21.

į poilsį ir laisvalaikį;

6.22.

remti Mokyklą;

6.23.

naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko

teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis;

III.

MOKINIŲ PAREIGOS IR DRAUDIMAI

7. Mokinio pareigos:
7.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, laikytis šių Taisyklių, Mokyklos
darbo tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, laikytis krikščioniškų vertybių;
7.2. lankyti Mokyklą, stropiai ir sąžiningai mokytis, laiku atlikti skirtas užduotis,
maksimaliai išnaudoti Mokyklos ir švietimo sistemos teikiamas ugdymosi galimybes;
7.3. gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius bei svečius, nepažeisti jų teisių
ir teisėtų interesų;
7.4. laikytis krikščioniškųjų vertybinių nuostatų ne tik Mokykloje, bet ir viešose vietose ir
virtualioje erdvėje, laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų;
7.5. vykdyti Mokyklos administracijos, mokytojų, sielovadininko ir kito Mokyklos
darbuotojo reikalavimus, pavedimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos
Mokykloje palaikymu;

7.6. sąmoningai dalyvauti Mokyklos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose,
egzaminuose, įskaitose, ugdymo proceso aptarimuose bei popamokinėse veiklose ir vertybių bei
socialinio ugdymo programose ar stovyklose;
7.7. nustatytomis dienomis pagarbiai dalyvauti Mokyklos bendruomenės Šv. Mišiose,
kituose katalikiškuose Mokyklos renginiuose;
7.8. gerbti savo Valstybės ir Bažnyčios istoriją, simbolius, vadovus, gerbti savo gimtąją
kalbą ir kultūrą, gerbti kitas kalbas ir kultūras bei atsakingai formuoti gerą Lietuvos piliečio įvaizdį;
7.9. gerbti Mokyklos tradicijas ir jos simbolius, saugoti Mokyklos garbę ir įvaizdį;
7.10.

ugdyti savo atlaidumą ir artimo meilę, teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar

kenčiančiam, puoselėti tikėjimą ir pagarbą Dievui, esant reikalui, apginti katalikiškąją pasaulėžiūrą
nuo įžeidžiančios ar nepagarbios kritikos;
7.11.

laiku ateiti į pamokas ir kitus Mokyklos renginius, nepraleidinėti jų be pateisinamos

priežasties. Jei dėl rimtų priežasčių negali dalyvauti ugdymo procese, turėti tėvų prašymą, gauti
dalyko mokytojo ar klasės auklėtojo sutikimą;
7.12.

atvykus į Mokyklą, pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą klasės

auklėtojui tą pačią dieną. Praleidus trijų dienų (ar mažiau) pamokas atnešti tėvų (globėjų, rūpintojų)
parašytą pateisinimą, o praleidus keturių ir daugiau dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos
pažymą.
7.13.

iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. pristatyti klasės auklėtojui Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą sveikatos pažymą;
7.14.

Mokykloje laikytis šių išvaizdos reikalavimų:

7.14.1. gerbti savo kūną kaip Dievo dovaną (pvz., nesitatuiruoti, auskarus verti tik ausyse);
7.14.2. Mokykloje vilkėti tvarkingą ir švarią mokyklinę uniformą;
7.14.3. uniformos dėvėjimas privalomas atstovaujant Mokyklą už jos ribų kitose įstaigose
ir oficialiuose renginiuose;
7.14.4. patalpoje būti be kepurės, striukės ir pirštinių, sportinę aprangą dėvėti tik kūno
kultūros pamokose;
7.14.5. nevartoti ryškios kosmetikos, provokuojančių aksesuarų, įvairias subkultūras
žyminčių aprangos detalių;
7.14.6. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga. Neatsinešus specialios
aprangos kūno kultūros pamokai, mokinys stebi pamoką;
7.15.

pamokų ir kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrukdyti kitiems mokiniams,

mokytojui, vykdyti teisėtus mokytojo reikalavimus;
7.16.

pamokas pradėti malda;

7.17.

būti pasiruošus pamokoms, pamokose turėti visas mokytojo nurodytas darbui

reikalingas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašiklius ir kita), laikytis mokytojo nustatytos pamokos
darbo tvarkos;
7.18.

pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: telefonais,

ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevartoti jokių maisto produktų ar kt.;
7.19.

pertraukų metu tinkamai elgtis Mokykloje ar Mokyklos teritorijoje, nesistumdyti,

nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas, netrukdyti kitų poilsio, nebėgioti, netriukšmauti,
nešiukšlinti, nesmurtauti, nesistumdyti ir nesityčioti iš kito asmens;
7.20.

virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą ir orumą pažeidžiančios

informacijos;
7.21.

laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų išvykų ir ekskursijų metu;

7.22.

pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo srities rezultatų, atstovauti Mokyklą rajono ir

šalies olimpiadose, konkursuose, varžybose;
7.23.

pranešti mokytojui arba bet kuriam suaugusiam asmeniui apie Mokykloje

susižeidusį mokinį, susižeidus ar susirgus kreiptis į Mokyklos mokytoją ar klasės auklėtoją;
7.24.

pamokų ir pertraukų metu neišeiti iš Mokyklos teritorijos be atskiro mokytojo ar

Mokyklos administracijos leidimo;
7.25.

nepalikti Mokykloje savo asmeninių daiktų be priežiūros. Asmeninius daiktus

laikyti individualiose spintelėse, drabužius kabinti tik spintelėje. Šaltuoju metų laiku atsinešti avalynę
persiavimui;
7.26.

valgyti tik valgykloje, o pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą. Valgymo

patalpoje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
7.27.

atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;

7.28.

rūpintis savo ir kitų Mokyklos bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis

pagalbos į suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų
asmenų;
7.29.

pastebėjęs įtariamus ir / ar realius smurto ir / ar patyčių atvejus, mokinys privalo

nedelsdamas pranešti klasės auklėtojui ar mokytojui; elektroninių patyčių atveju pateikti išsaugotus
įrodymus (jei turi);
7.30.

laikytis asmens higienos, saugoti savo ir kitų sveikatą;

7.31.

palaikyti švarą ir tvarką klasėje, Mokykloje ir jos teritorijoje;

7.32.

tausoti ir saugoti Mokyklos ar kitų organizacijų, kur vyksta Mokyklos renginiai,

turtą. Apie sugedusius ar sugadintus daiktus nedelsiant pranešti mokytojui. Už Mokyklos turto
sugadinimą ar sunaikinimą mokinys ir / arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai. Radus
svetimus daiktus, juos perduoti mokytojui arba budinčiam darbuotojui;

7.33.

be Mokyklos administracijos sutikimo neteikti jokios informacijos apie Mokyklą

žiniasklaidai;
7.34.

sąžiningai naudotis savo teisėmis ir jomis nepiktnaudžiauti, atsakingai atlikti skirtas

užduotis ar įsipareigojimus;
7.35.

dalyvauti operatyviniuose patikrinimuose dėl kvaišalų vartojimo prevenciniais

7.36.

atsiskaityti su Mokyklos biblioteka ir kiekvienu jam dėstančiu mokytoju mokslo

tikslais;

metų pabaigoje arba išvykstant iš Mokyklos;
7.37.

atsakingai vykdyti Mokykloje paskirtas budėtojo pareigas: budėtojai atsako už

bendrųjų Mokyklos erdvių, bibliotekos, poilsio erdvių, klasės tvarką, švarą, gėlių priežiūrą.
8. Mokiniui draudžiama:
8.1. ateiti į Mokyklą neblaiviam ar apsvaigusiam nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų,
atsinešti į Mokyklą alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, ginklų, peilių,
degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai ar
gyvybei pavojingų daiktų, tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir jų priedų, energetinių gėrimų;
8.2. rūkyti, vartoti, platinti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, keiktis, naudoti
fizinį, psichologinį ar internetinį smurtą, jėgą ar grasinimais spręsti asmeninius nesutarimus, ginčus;
8.3. tyčiotis, šaipytis, žeminti, ignoruoti, skleisti melagingas kalbas apie Mokyklos mokinius,
mokytojus ar darbuotojus, virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią
informaciją;
8.4. įsinešti, platinti garso įrašus, literatūrą ir kitus daiktus, kurie tiesiogiai skatina ar
propaguoja patyčias, smurtą, žiaurų elgesį, karą, pornografiją, kursto nesantaiką;
8.5. žaisti azartinius žaidimus, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti
pinigų ar daiktų, šmeižti, grasinti bei kurstyti tai daryti kitus;
8.6. naudotis mobiliuoju telefonu Mokykloje ir jos teritorijoje (pamokų ir pertraukų metu) ir
renginių ar išvykų metu. Pažeidus šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną, perduoti jį
Mokyklos administracijai, kuri grąžins mokinio telefoną jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
Nuolatiniu taisyklės pažeidinėjimo atveju mokiniui bus uždrausta į patalpas įsinešti mobiliojo ryšio
priemones;
8.7. pamokos, renginio ar vertybių ugdymo programos metu naudotis grotuvu, ausinukais;
8.8. demonstruoti intymumą Mokyklos patalpose;
8.9. ugdymo proceso metu valgyti ir / ar kramtyti gumą;
8.10.

ugdymo proceso metu be mokytojo leidimo išeiti iš klasės;

8.11.

vestis į Mokyklą pašalinius asmenis;

8.12.

sukčiauti, nusirašinėti ir plagijuoti;

8.13.

kitą mokinį, mokytoją, Mokyklos darbuotoją fotografuoti, filmuoti, daryti garso

įrašą, be jo sutikimo;
8.14.

pamokos metu vaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką;

8.15.

propaguoti krikščionybei nepriimtinus ženklus, simbolius, niekinti kitus žmones dėl

jų įsitikinimų.

IV.

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS

9. Už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, aktyvų dalyvavimą visuomeninėje
veikloje, puikius akademinius pasiekimus, įvairius išskirtinius nuopelnus mokinys gali būti
skatinamas:
9.1. klasės auklėtojo vieša padėka klasės susirinkimo metu;
9.2. įrašu elektroniniame dienyne, Mokyklos tinklalapyje, socialinių tinklų paskyroje;
9.3. Mokyklos direktoriaus padėka;
9.4. Mokyklos direktoriaus viešu pagyrimu;
9.5. Mokyklos direktoriaus padėka mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
9.6. dovana už puikų mokymąsi ir / ar kitą išskirtinę veiklą;
9.7. mokiniams ar mokinių grupei gali būti skiriama premija, įteikiama atminimo dovana ar
organizuojama išvyka;
9.8. mokiniui gali būti skiriama stipendija.
10. Mokykloje taikomos mokinio drausminimo formos:
10.1.

mokinio įspėjimas žodžiu;

10.2.

pašalinimas iš pamokos, mokinį nuvedant pokalbiui su Mokyklos direktoriumi;

10.3.

pastaba elektroniniame dienyne;

10.4.

klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;

10.5.

klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu dalyvaujant tėvams;

10.6.

socialinio pedagogo ar psichologo ir klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;

10.7.

mokinio pasiaiškinimas – pasižadėjimas, įsipareigojimas raštu;

10.8.

viešas mokinio atsiprašymas klasėje;

10.9.

Mokyklos direktoriaus pastaba žodžiu;

10.10. Mokyklos direktoriaus pastaba, papeikimas, įspėjimas raštu. Šios drausminimo
formos įforminamos direktoriaus įsakymu, fiksuojamos mokinio asmens byloje ir taikomos už grubų
mokinio elgesio taisyklių ir / ar mokymosi sutarties pažeidimą.
10.11. už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių,
prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas, nuniokotas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis pats ir

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). Mokyklos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki
nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas.
11. Grubus mokinio elgesio taisyklių pažeidimas Mokykloje yra:
11.1.

Mokymosi sutarties nesilaikymas;

11.2.

tyčinis Mokyklos turto gadinimas ar sunaikinimas;

11.3.

nepažangus mokymasis, kai mokinys turi 1 ar daugiau nepatenkinamų metinių

įvertinimų ir neatsiskaito už jam papildomai skirtus darbus;
11.4.

pamokų praleidimas be pateisinamos priežasties;

11.5.

narkotinių, tabako, alkoholio, elektroninių cigarečių ir jų priedų, bei kitų

psichotropinių medžiagų vartojimas ir / ar platinimas Mokykloje, Mokyklos renginiuose ar išvykose;
11.6.

Mokyklos, mokinių, mokytojų, kitų Mokyklos darbuotojų turto ar nuosavybės

vagystė ar sužalojimas;
11.7.

neteisėtas mokytojo ar kito darbuotojo elektroninio dienyno prisijungimo duomenų

pasisavinimas, elektroninio dienyno duomenų keitimas, pažymių koregavimas, „n” raidžių trynimas.
12. Mokinio pašalinimas iš Mokyklos už Taisyklių pažeidimą:
12.1.

mokinio pašalinimo iš Mokyklos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius

nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir
/ ar vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus Mokykloje, pasikartojantį pamokų be rimtos priežasties
praleidinėjimą, patyčias, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę Mokyklos bendruomenės narių saugumui
ir / ar ilgalaikį ir sistemingą šių Taisyklių pažeidinėjimą;
12.2.

mokiniui turinčiam 2 ir daugiau drausminių nuobaudų raštu per mokslo metus,

svarstomas klausimas dėl mokymosi sutarties nutraukimo;
12.3.

mokinys šalinamas iš Mokyklos direktoriaus įsakymu.

V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Mokiniai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio
pirmąją savaitę, mokiniai besimokantys pagal pagrindinio ir vidurinio išsilavinimo programas –
pasirašytinai.
14. Taisyklės skelbiamos Mokyklos internetinėje svetainėje www.juozapomokykla.lt,
Mokyklos stenduose.
15. Tėvams parašius prašymą išbraukti mokinį iš Mokyklos mokinių sąrašo ar mokiniui
pabaigus Mokyklą, mokinys pateikia klasės auklėtojui užpildytą Mokinio atsiskaitymo lapą. Mokinys
privalo atsiskaityti su Mokyklos biblioteka ir grąžinti mokiniui skirtą laikinai naudoti Mokyklos turtą.

