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PATVIRTINTA 

Šilutės r. Kintų pagrindinės mokyklos  

direktoriaus 2018 m. spalio 26 d.  

įsakymu Nr. V2-110 
   

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ MOKINIAMS APRAŠAS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1. Mokykla - vaikų ugdymo įstaiga, teikianti bendrąjį išsilavinimą, savo veiklą grindžianti 

Lietuvos Respublikos konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo ir kitais įstatymais, Vaikų 

teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo 

ministerijos teisės aktais, mokyklos nuostatais. 

2. Asmens priėmimas mokytis įforminamas mokymo sutartimi. Mokymo sutartyje 

aptariami mokyklos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės. Už vaiką iki 14 metų 

sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų), virš 14 metų vaikas sutartį pasirašo turėdamas vieno iš 

tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą. 

3. Mokykloje veikiančios mokinių savivaldos institucijos: 

3.1. mokinių Prezidentas, kuris: 

3.1.1. renkamas kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 10 d. visų 1-10 klasių mokinių 

slaptu balsavimu (rinkimus inicijuoja Mokinių taryba); 

3.1.2. pats  per 5 mokymosi dienas suformuoja 2-4 narių patarėjų komandą; 

3.1.3. atstovauja mokyklos mokinius kitose organizacijose; 

3.1.4. atsakingas už viešuosius ryšius (bendradarbiavimą su kitomis organizacijomis) 

3.1.5. atmeta Mokinių tarybos sprendimus, jei jie neatitinka visų mokyklos mokinių 

lūkesčių nepasirašydamas Mokinių tarybos susirinkimo protokolo; 

3.1.6. atsiskaito už nuveiktus darbus visuotiniame mokinių susirinkime iki einamųjų 

mokslo metų pabaigos; 

Pastaba:  nei mokinių Prezidentas nei jo patarėjų komanda negali būti Mokinių tarybos 

nariais, tačiau turi teisę dalyvauti Mokinių tarybos susirinkimuose svečio teisėmis (nebalsuoja 

priimant nutarimus, tačiau pasirašo susirinkimo protokolą taip išreikšdamas savo pritarimą 

priimtiems nutarimams). 

3.2. mokinių taryba: 

3.2.1. sudaroma kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 15 d.  deleguojant po 2 atstovus 

(seniūną, jo pavaduotoją) iš 1-10 klasių, kuriuos renka mokiniai klasėje; 

3.2.2. kuriai vadovauja mokinių tarybos pirmininkas išrinktas slaptu balsavimu pirmame 

Mokinių tarybos susirinkime; 

3.2.3. deleguoja 5 narius į Mokyklos tarybą, kuriuos išrenka slaptu balsavimu pirmame 

Mokinių tarybos susirinkime; 

3.2.4. svarsto kiekvienos klasės ir bendras mokinių problemas, priima nutarimus, juos 

suderina per 5 mokymosi dienas su mokinių Prezidentu, susirinkimų protokolus pateikia 

raštinei per 10 mokymosi dienų nuo susirinkimo datos; 

3.2.5. teikia siūlymus svarstymui Mokyklos tarybai;  

3.2.6. atsiskaito už nuveiktus darbus visuotiniame mokinių susirinkime iki einamųjų 

mokslo metų pabaigos. 

4. Mokykla, gerbdama mokinių teises, privalo padėti mokiniams išlaikyti ar išsiugdyti 

pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymo standartą, apsaugoti individualią ir mokyklos 

nuosavybę, todėl mokiniai įpareigojami laikytis šios būtinos tvarkos: 

4.1. žinoti ir gerbti Lietuvos herbą, vėliavą ir himną, kitų valstybių herbus, vėliavas ir 

himnus, vykdyti su jais susijusius ritualus, būti ištikimais savo Tėvynės tradicijoms; 



4.2. nuosekliai stiprinti savo įsitikinimus ir gebėjimą juos ginti, uoliai ir kūrybiškai 

mokytis mokslo pagrindų, stengtis perimti visus žmonijos kūrybos lobius, išsiugdyti savišvietos 

įgūdžius; 

4.3. dalyvauti savivaldoje ir savitvarkoje, saugoti ir stiprinti sveikatą, sistemingai 

mankštintis ir sportuoti, dalyvauti techninėje ir meninėje kūryboje, skaityti knygas, prasmingai 

leisti laisvalaikį; 

4.4. būti aktyviais visuomenininkais, gerais draugais, padėti tėvams ir mokytojams, 

rūpintis vyresniaisiais ir jaunesniaisiais, rodyti drausmės ir kultūringo elgesio pavyzdį.  

5. Pamokinė veikla vyksta viena pamaina nuo 8 val. iki 14 val. 35 min. Ilgoji pertrauka 30 

min., popamokinė veikla - nuo 13 val. iki 17 val. Diskotekos (pagal poreikį) mokiniams vyksta 

penktadieniais (spalio – kovo mėnesiais nuo 18 val. iki 20 val., balandžio – birželio mėnesiais ir 

rugsėjo mėn. nuo 19 val. iki 21 val.).  

  

III. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
         Mokinys turi teisę: 

1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas; 

2. Pagal savo sugebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir 

įsigyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

3. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) 

programą; 

4. Gauti geros kokybės švietimą; 

5. Mokytis eksternu, atlikti pasiekimų patikrinimo užduotis, liudijančias, kad tam tikra  

formaliojo švietimo programa ar jos dalis (modulis) įvykdyta; 

6. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas; 

7. Į socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą; 

8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

10. Dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

11. Įstatymų tvarka ginti savo teises; 

12. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

13. Dalyvauti įvairiapusėje popamokinėje veikloje; 

14. Esant reikalui gauti materialinę paramą įstatymų numatyta tvarka; 

15. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadovėliais, biblioteka, sporto ir kultūros salėmis, 

laboratorijomis; 

16. Pasibaigus mokslo metams, atskirais atvejais ir per mokslo metus, keisti mokymosi 

instituciją. 

        Mokinys privalo:      

1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų; 

2. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

3. Nevėluoti į pamokas, popamokines veiklas ir kitus renginius,  

4. Ateiti į mokyklą švariais ir tvarkingais drabužiais, pirmadieniais - ketvirtadieniais 

dėvėti uniformą: mėlyną džemperį su mokyklos logotipu arba (jei per šilta) baltus, pilkus, 

tamsiai mėlynus marškinėlius su mokyklos logotipu; mokyklos švenčių metu ir atstovaujant 

mokyklą kitose institucijose – dėvėti šventinę uniformą: balti marškinėliai, mėlynas džemperis, 

tamsios kelnės (sijonas, suknelė), tamsios spalvos avalynė. 

5. Laikytis savo individualaus ugdymo plano; 

6. Atsinešti reikalingas mokymo priemones; 

7. Pagarbiai bendrauti su mokyklos bendruomenės nariais (mokytojais, mokiniais, 

mokinių tėvais, mokyklos aptarnaujančiu personalu), stropiai ir sąžiningai mokytis; 

8. Įėjus į klasę mokytojui ar vizituojančiam asmeniui, atsistoti, atsakyti į pasveikinimą; 



9. Pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į 

mokytojo pastabas; 

10. Lankyti kiekvieną pamoką. Savavališkai nepasišalinti iš pamokų. Jei dėl rimtų 

priežasčių reikia iš pamokos išeiti, gauti klasės vadovo (jam nesant – socialinio pedagogo)  

sutikimą. Praleidus vienos arba dviejų dienų pamokas, atnešti tėvų ar globėjų parašytą 

pateisinimą, o praleidus trijų ir daugiau dienų pamokas – medicinos, ar kitos įstaigos pažymą; 

11. Pertraukų metu tinkamai elgtis mokykloje, klausytis muzikos nepažeidžiant viešosios 

tvarkos, žaisti mokyklos kieme, nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų mokytojų 

pastabas; 

12. Mokykloje, jos teritorijoje, kitose viešose vietose nerūkyti, nevartoti svaiginančių 

gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių; 

13. Mokykloje nešiukšlinti, nerašinėti, nebraižyti ar kitaip negadinti mokyklos 

inventoriaus, techninių mokymo priemonių, vadovėlių, paimtų iš bibliotekos knygų. Padarius 

žalą, atlyginti; 

14. Laikytis Šilutės r. Kintų pagrindinės Mokyklos spintelių skyrimo ir naudojimosi 

tvarkos, Bendruomenės etikos kodekso. 

15. Bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, valgykloje nesistumdyti, kultūringai 

valgyti, netrukdyti valgyti kitiems; 

16. Išvykstant mokytis į kitą mokyklą, pateikti atsiskaitymo lapelį; 

17. Mokykloje griežtai draudžiama žaisti kortomis;  

18. Į mokyklą ir į popamokinius renginius draudžiama neštis daiktus, nesusijusius su 

mokymo reikmėmis (degtukus, peilius ir kt.); 

19. Pamokose, neformalaus švietimo užsiėmimuose ir popamokiniuose renginiuose 

draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, jei prieš pamoką mokytojas nepraneša, kad ši 

priemonė bus reikalinga veikloms (nesilaikant tvarkos, telefonas lieka mokytojo žinioje, po 

pamokos perduodamas socialiniam pedagogui arba direktoriui, telefoną atsiima tėvai); 

20. Sveikatos priežiūros specialistas ar klasės vadovas gali patikrinti mokinio švarą, 

nepažeidžiant jo orumo ir teisės į privatumą, kad būtų užtikrinta mokiniams ir darbuotojams 

higieniškai saugi aplinka, užkertant kelią infekcinių ligų plitimui. 

21. Mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės) paskelbtos 

valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja 

Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo 

sprendimai ar kiti teisės aktai. Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams: 

1. sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu; 

2. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

 Mokiniams, nedėvintiems kaukių taip, kaip nustato valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, prieš skiriant drausmines priemones, 

vykdoma: 

• neįleidimas į mokyklos pastatą; 

• išvesdinimas iš mokyklos pastato, informuojant tėvus, jei mokinys, vyresnis, kaip 

16 metų; 

• izoliuota nuo kitų mokinių priežiūra, iki  tėvų atvykimo į mokyklą; 

• prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 

• pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje apie tolimesnį dalyvavimą ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos 

grėsmės kitų bendruomenės narių sveikatai. 

 Gali būti skiriamos šios drausminės priemonės: 

1.    pastaba; 

2.    rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu; 

3.   mokyklos Vaiko gerovės komisijos teikimu, mokyklos vadovas gali priimti sprendimą 

nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso; 



Apie sprendimą ir/ar galimą tėvų (globėjų, rūpintojų) kliudymą vaikui iki 16 metų 

mokytis informuojama Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnyba; 

Apie galimą administracinį nusižengimą informuojamos kompetentingos institucijos, 

įgaliotos pradėti administracinę teiseną. 
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IV. MOKINIŲ PASKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

1. Už labai gerą mokymąsi, aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje mokiniai gali būti 

pagiriami, paskatinami padėkos raštais (rajono ir mokyklos), asmeninėmis dovanėlėmis, 

pagyrimu stende „Džiaugiamės“, klasių vadovų, mokytojų pagyrimais elektroniniame dienyne 

drausmės ir lankomumo sąsiuviniuose.         

2. Praleidus per mokslo metus daugiau kaip 50 proc. pamokų  be pateisinamos priežasties, 

Mokyklos taryba priima vieną iš sprendimų dėl tolesnio mokinio mokymosi:  

2.1. palikti kurso kartoti,   

2.2. siūlyti rinktis mokytis kitoje mokykloje,   

2.3. pašalinti iš mokyklos, jei mokiniui 16 m.  

3. Už tyčinį trukdymą pamokų ir papildomo ugdymo darbo metu, nesiskaitymą su 

mokytojais (po raštiško asmens skundo direktoriui) mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės 

komisijoje, kuri, gavusi nusiskundimą dėl mokinio elgesio, teisėtvarkos pažeidimo, blogo 

lankomumo,  svarsto šio mokinio elgesį bei priima nutarimus siūlydama direktoriui raštiškai 

mokiniui pareikšti: 1) pastabą, 2) įspėjimą, 3) papeikimą, 4) griežtą papeikimą;  

3.1. mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) su direktoriaus priimtais sprendimais 

supažindinami pasirašant; 

3.2. jei mokinio elgesys kelia realią  ir akivaizdžią  grėsmę mokyklos bendruomenės narių 

saugumui, suderinus su vaikų teisių apsaugos tarnyba, mokinys pašalinamas iš mokyklos arba 

bendru Švietimo skyriaus  ir mokyklos direktoriaus susitarimu, jo tėvams dalyvaujant,  

perkeliamas  į kitą mokyklą. 

 

__________________________________________ 

 

 

 

 

 


