KAUNO ŠANČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Visada prisimenu, kad:
1. Mokinys – tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų
gebėjimų, reikalingų ateičiai.
2. Mokytojas – tai žmogus, padedantis man ugdytis, norintis suteikti man žinių ir
kitokios patirties, reikalingos mano tolimesniame gyvenime.
3. Mokyklos darbuotojas – tai žmogus, kurio dėka mokykloje aš esu saugus, sotus ir
mokausi švarioje aplinkoje.
KADANGI ESU KAUNO ŠANČIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNCKIO CENTRO
MOKINYS, ŠIOS TAISYKLĖS MAN YRA PRIVALOMOS.
Atvykstu į mokyklą:
4. Griežtai laikydamasis eismo taisyklių.
5. Ne vėliau kaip 5 min. iki pamokos pradžios. Esu mandagus ir kultūringas.
6. Lankau visas pamokas, stropiai mokausi; lankau savanoriškai pasirinktus
neformaliojo ugdymo būrelius, ginu mokyklos garbę renginiuose, išvykose; aktyviai dalyvauju
mokyklos bendruomenės kultūrinėje, sportinėje ir kt. veikloje, mokyklos savivaldoje.
7. Paltą ar striukę kabinu savo spintelėje, drabužinėje ar klasės auklėtojo kabinete.
Per pamokas ir renginius:
8. Sąžiningai vykdau mokytojų, visų mokyklos darbuotojų nurodymus, mokyklos
savivaldos institucijų nutarimus. Esu drausmingas.
9. Po pirmojo skambučio laukiu mokytojo prie kabineto durų arba kabinete.
10. Mokytojui vėluojant į pamoką daugiau kaip 5 minutes informuoju mokyklos
direktoriaus pavaduotoją ugdymui arba mokyklos direktorių.
11. Įėjus į klasę mokytojui, atsistojęs pasisveikinu, mokytojui leidus, atsisėdu.
12. Sėdžiu tik savo vietoje, kurią nurodo mokytojas, atsižvelgdamas į mokinių
sveikatą.
13. Turiu visas reikalingas darbo priemones.
14. Kūno kultūros pamokose dalyvauju tik vilkėdamas sportinę aprangą, į sporto salę
įeinu ir iš jos išeinu tik mokytojui leidus.
15. Dirbdamas laikausi saugos ir priešgaisrinių reikalavimų. Dirbu tol, kol mokytojas
paskelbia pamokos pabaigą, susitvarkau darbo vietą.
16. Atlieku visas užduotis, kurių reikalauja mokytojai, raštu ir žodžiu (klasėje ir
namie).
17. Išeinu anksčiau iš pamokų tik gavęs klasės auklėtojo, sveikatos priežiūros
specialisto arba budinčio direktoriaus pavaduotojo leidimą.
18. Kai negaliu dalyvauti pamokose, apie tai mano tėvai (globėjai) būtinai informuoja
klasės auklėtoją.
19. Už 1-3 iš eilės praleistas dienas atnešu tėvų (globėjų) paaiškinimą raštu, už
daugiau negu 3 dienas – gydytojo pažymą.

auklėtoją.

Per pertraukas:
20. Būdamas koridoriuje netriukšmauju, nebėgioju.
21. Išeidamas už mokyklos teritorijos ar į namus per pamokas, informuoju klasės

22. Už ne vietoje paliktus drabužius, kuprines, kitus daiktus, drabužinėse paliktus
vertingus daiktus - atsakau aš pats.
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23. Valgykloje pavalgęs nunešu indus. Maisto produktų ir valgymo įrankių iš
valgyklos nesinešu.
Rūpinuosi savo išvaizda, vadovėliais ir sąsiuviniais:
24. Per pamokas ir mokyklos renginiuose dėviu tvarkingą mokyklos uniformą, nešioju
saikingus papuošalus.
25. Plaukus ir nagus susitvarkau taip, kad atitiktų estetinius reikalavimus.
26. Mano vadovėliai ir sąsiuviniai aplenkti, rūpestingai prižiūrimi. Mokslo metų
pabaigoje tvarkingus vadovėlius grąžinu bibliotekai ar dalyko mokytojui.
27. Esu atsakingas už man duotas priemones ir mokyklos inventorių.
28. Sugadintą mokyklos turtą remontuoju pats ar mano tėvai arba atlyginu padarytą
materialinę žalą. Už pamestas knygas, vadovėlius ir kitas mokymo priemones užmoku.
Niekada:
29. Nevėluoju į pamokas ar neformaliojo ugdymo būrelius, nevartoju necenzūrinių

žodžių.

30. Netrukdau per pamoką mokytojui ir draugams dirbti; jei nėra pamokų,
nevaikščioju po mokyklą ir netrukdau kitiems dirbti.
31. Neinu į valgyklą per pamokas, nevalgau joms prasidėjus.
32. Nerūkau, negeriu alkoholinių gėrimų, nevartoju narkotikų, nežaidžiu iš pinigų
azartinių žaidimų mokykloje ar jos teritorijoje; nesinešu į mokyklą degtukų, žiebtuvėlių, dujų
balionėlių, peilių, įvairiausių kvaišalų bei nesusijusių su mokymu daiktų.
33. Per pamokas nesinaudoju mobiliuoju ryšiu ar kitomis mobiliojo telefono
paslaugomis.
34. Nerašinėju ant suolų, durų, sienų, mokyklos fasado.

papeikimas);

Mokinių skatinimas ir drausminimas:
35. Skatinimui taikomos šios priemonės:
35.1 Direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, padėka tėvams;
35.2 Apdovanojimas mokyklos Padėkos raštu;
35.3 Ekskursija, dalyvavimas tarptautinių projektų mokinių mainų programoje.
36. Drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:
36.1 Direktoriaus įsakymu pareikšta nuobauda (įspėjimas, papeikimas, griežtas

36.2 Sutarties sąlygų vykdymo aptarimas su mokiniu, kartotinai prasižengus – su
tėvais (iki 16 metų amžiaus);
36.3 Mokytojų tarybos sprendimu mokinio (nuo 16 metų amžiaus) šalinimas iš
mokyklos.
37. Jei mokinys gauna nuobaudą ar paskatinimą, informuojami tėvai.

Mano auksinė taisyklė: Laikysiuos šių taisyklių ir neturėsiu problemų.
_____________________

