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DRUSKININKŲ MIKALOJAUS KONSTANTINO ČIURLIONIO MENO MOKYKLOS
MOKINIŲ MOKYMOSI IR ELGESIO TAISYKLĖS
I. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
1.1. Kiekvienas mokinys privalo gerbti save, mokytojus, mokyklos personalą, kitus mokinius,
paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą.
1.2. Kiekvienas mokinys privalo saugoti mokyklą, mokyklos turtą (patalpas, baldus, inventorių,
vadovėlius, instrumentus, kitas mokymosi priemones), tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą.
1.3. Sudrausminti pažeidėjus, informuoti mokytojus, administraciją ar budintį apie mokykloje ar jos
teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
1.4. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimą į pamokas ir
neatvykimo priežastis nedelsiant informuoti dalyko mokytoją (klasės auklėtoją) ar mokyklos
administraciją.
1.5. Turėti visas mokymuisi būtinas priemones (knygas, pasiekimų knygelę, kanceliarines
priemones (dažus, pieštukus, trintuką, klijus ir kitas reikiamas priemones).
1.6. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo
skiriamas klasės ir/ar namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti pašaline,
nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.)).
1.7. Pamokų bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/renginio rimties, laikytis
saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų, nesikalbėti ir nevaikščioti renginių metu, reaguoti į mokytojo
pastabas.
1.8. Kiekvienas mokinys privalo lankyti visus pagal mokyklos ugdymo planą jam priklausančius
dalykus, stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gabumus.
1.9. Kiekvienas mokinys turi teisę sužinoti atlikto darbo įvertinimą.
1.10. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje, laikytis asmens higienos
reikalavimų, į mokyklą ateiti švariam, tvarkinga apranga, koncertuoti apsirengus scenai tinkamais
rūbais, avalyne.
1.11. Viršutinius rūbus (paltus, striukes ir kt.) pamokų metu laikyti tam skirtoje vietoje.
1.12. Mokyklos nustatyta tvarka mokinys turi teisę naudotis mokyklos biblioteka, muzikos
instrumentais, kitomis priemonėmis.
1.13. Baigus mokyklą, ar dėl kitų priežasčių paliekant mokyklą, grąžinti mokyklai instrumentus,
mokyklos bibliotekoje paimtas knygas ir kitas mokyklos suteiktas laikinam naudojimui priemones.
1.14. Kiekvienas mokinys privalo elgtis drausmingai, kultūringai – nebėgioti, nesistumdyti,
atsargiai lipti laiptais, saugoti save ir šalia esančius žmones, mokyklos turtą.
1.15. Už mokyklai padarytą žalą (sugadintas patalpas, baldus, inventorių, sugadintas, netvarkingas
ar pamestas knygas, instrumentus, kitas mokyklos mokiniui suteiktas priemones) privalo atlyginti
mokinys ir jo tėvai (globėjai). Mokinio elgesys, jo padaryta žala, žalos dydis ir atlyginimo būdas,
svarstomi mokyklos taryboje.
1.16. Kiekvienas mokinys privalo dalyvauti mokyklos rengiamuose kontroliniuose žinių
patikrinimuose, testuose, pusmečių pasiekimų atsiskaitymuose, akademiniuose koncertuose, peržiūrose,
egzaminuose bei kituose renginiuose.
1.17. Pateikti tėvams (globėjams) informacinius raštus apie organizuojamus renginius už mokyklos
ribų; tėvams (globėjams), susipažinus pasirašytinai, juos grąžinti mokytojui (nepristatęs tėvų (globėjų)
pasirašyto informacinio rašto mokinys į renginį nevyksta).
1.18. Laiku pateikti tėvams (globėjams) mokėjimo lapelius už teikiamas paslaugas.
1.19. Laikytis bendrabūvio principų pertraukų, renginių, išvykų metu.
1.20. Pasiekus atitinkamus meninio ugdymo srities rezultatus, atstovauti regioninio, respublikinio ar
tarptautinio mąsto renginiuose – konkursuose, festivaliuose, parodose ir kt.
1.21. Kiekvienas mokinys turi teisę būti išrinktas į mokyklos savivaldą.
1.22. Mokinys turi teisę dalyvauti, kai priimamas jo atžvilgiu sprendimas.

II. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
2.1. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ar
psichotropines medžiagas, kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.
2.2. Mokykloje ar jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas,
keiktis, vartoti energetinius gėrimus, rūkyti elektronines cigaretes.
2.3. Ateiti į mokyklą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų.
2.4. Naudoti necenzūrinius žodžius, smurtą (pravardžiuoti, erzinti, spardytis, kumščiuotis,
stumdytis, apkalbinėti, užrašinėti piktus, bjaurius žodžius apie kitą vaiką ar mokytojus, ignoruoti
suaugusių prašymus, gadinti daiktus), reketą (atiminėti daiktus ar pinigus).
2.5. Pamokų, užsiėmimų, renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis
priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje, užsiėmimų,
renginių eigai. Pamokų, užsiėmimų, renginių metu šie prietaisai privalo būti išjungti.
2.6. Imti mokyklos dokumentus (mokinio individualius planus, asmens bylas ir kt.), taisyti ar kitaip
koreguoti el. dienyną.
2.7. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus.
2.8. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.
2.9. Pamokos metu be mokytojo leidimo vaikščioti po klasę, triukšmauti, kitaip trukdyti mokytojui
vesti pamoką, mokiniams mokytis.
2.10. Savavališkai išeiti iš pamokos, pamokų metu palikti mokyklos teritoriją be mokytojo leidimo.
2.11. Išeiti iš mokyklos teritorijos pertraukų tarp pamokų metu.
III. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
3.1. Mokiniai atsako už šių taisyklių laikymąsi; jose išdėstytus reikalavimus pažeidę mokiniai
atsako šių taisyklių, LR įstatymų numatyta tvarka.
3.2. Už mokyklai padarytą žalą mokiniai atsako įstatymų nustatyta tvarka. Sugadintą ar sunaikintą
mokyklos turtą mokiniai kartu su tėvais/globėjais atstato/sutvarko arba atlygina nuostolius.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
4.1. Už labai gerą mokymąsi, elgesį, nepriekaištingą pamokų lankymą, aktyvų dalyvavimą
mokyklos organizuojamoje meninėje veikloje mokinys gali būti skatinamas.
4.2. Mokinys atsako už ugdymosi rezultatus, pamokų lankymą, vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų ir mokinių mokymosi ir elgesio taisyklių laikymąsi. Už šių normų nesilaikymą mokinys gali
būti drausminamas.
4.3. Mokiniai gali būti skatinami ir drausminami:
4.3.1. mokytojo;
4.3.2. mokyklos administracijos;
4.3.3. mokyklos mokytojų tarybos;
4.3.4. mokyklos tarybos.
4.4. Skatinimo ir drausminimo formos:
4.4.1. padėka, pagyrimas žodžiu, raštu už labai gerą elgesį, sėkmingus veiklos rezultatus;
4.4.2. pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje,
atminimo dovanomis;
4.4.3. pastaba žodžiu, papeikimas raštu;
4.4.4. mokinio pasiaiškinimas raštu mokytojui, mokyklos vadovams;
4.4.5. svarstymas mokyklos mokytojų taryboje;
4.4.6. svarstymas mokyklos taryboje.
4.5. Apie nuobaudas informuojama mokyklos bendruomenė.
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