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įsakymu Nr. IV-57
ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS
MOKINIO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesys mokykloje grindžiamas Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Civiliniu kodeksu, Vaiko Teisių Konvencija, Lietuvos Respublikos Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Narkotikų ir psichotropinių
medžiagų kontrolės įstatymu, Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės
įstatymas, Azartinių lošimų įstatymu, mokyklos mokymosi, gyvenimo mokyklos bendrabutyje
sutartimis.
2. Mokiniai, įgyvendindami savo teises ir naudodamiesi savo pareigomis, privalo laikytis
Lietuvos Respublikos įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir pareigų.
3. Mokiniai turi laikytis mokyklos Mokinio nuostatų.
II. MOKINIO TEISĖS
4. Susipažinti su mokinio teisėmis ir pareigomis.
5. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo
nustatyta tvarka.
6. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
7. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
8. Gauti švietimo pagalbą užtikrinant mokinių saugumą ir lygias galimybes.
9. Konfidencialiai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi,
gydymusi susijusią informaciją.
10. Dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.
11. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje.
12. Gyvenant mokyklos bendrabutyje gauti nemokamą maitinimą arba maitinimą
Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.
13. Naudotis mokykloje esančiomis mokymo priemonėmis ir ugdymo aplinkomis.
14. Pagal savo poreikius ir pomėgius dalyvauti įvairiuose neformalaus švietimo ir
projektinėse veiklose.
15. Teikti pasiūlymus, prašymus ir skundus mokyklos administracijai.
16. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, Vaiko
teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
III. MOKINIO PAREIGOS
17.
18.
19.
20.
21.

Susipažinti su mokyklos Mokinio nuostatais ir jų laikytis.
Gerbti Lietuvos valstybę, jos istoriją, simbolius, vadovus.
Laikytis visuomenėje priimtų elgesio normų.
Gerbti savo mokyklą, jos simboliką.
Gerbti mokyklos bendruomenės narius, kitus suaugusiuosius ir vaikus, nepažeisti jų

teisių.
22. Lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų, medicininių procedūrų be pateisinamos
priežasties.

23. Praleidus pamokas, nerašius kontrolinių darbų, atsiskaityti su mokytoju sutartu laiku ir
būdu.
24. Laikytis dienos ritmo, nevėluoti į pamokas, medicinines procedūras ir kitas veiklas.
25. Nuskambėjus pirmajam pamokos skambučiui, būti savo užsiėmimo vietoje, turėti tik
pamokai reikalingas mokymosi priemones, knygas, sąsiuvinius, mobiliuosius telefonus sudėti į tam
skirtą dėžutę.
26. Nepasiruošęs (atleistas) gydomosios kūno kultūros ar gydomojo plaukimo pamokai
mokinys privalo dalyvauti pamokoje ir atlikti mokytojo individualiai paruoštas užduotis.
27. Pamokoje netrukdyti kitų klasės mokinių darbui.
28. Pamokos, renginio metu norėdamas pasisakyti, paklausti ar paprašyti pagalbos pakelia
ranką.
29. Mokykloje elgtis kultūringai, netriukšmauti, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti
pavojaus savo ir kitų saugumui, negadinti inventoriaus ir patalpų.
30. Pertraukų metu ilsėtis, žaisti ar bendrauti laisvalaikio erdvėse.
31. Neišeiti iš mokyklos teritorijos nesuderinus su grupės auklėtoju.
32. Valgyti mokyklos valgykloje.
33. Prižiūrėti savo klasės, gyvenamąsias bei buitines patalpas, jas tvarkyti bendru
sutarimu su auklėtoju.
34. Dėvėti švarius, tvarkingus rūbus. Batus ir lauke nešiojamus viršutinius drabužius
palikti klasės rūbinėje.
35. Atsakingai vykdyti mokykloje/klasėje nustatyta tvarka paskirtas pareigas.
36. Padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus
suolus, suplėšytas ar pamestas knygas, sugadintus kitų moksleivių daiktus ir pan.) atlygina mokinys
ir jo tėvai (globėjai/rūpintojai).
37. Pasibaigus mokslo metams arba išvykstant ugdytis į kitą mokyklą, mokinys privalo
atsiskaityti su mokykla.
38. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros.
IV. MOKINIO ATSAKOMYBĖ
39. Mokykloje mokiniui draudžiama:
39.1. Atsinešti/platinti bei vartoti/naudoti su mokymusi nesusijusius pašalinius daiktus,
alkoholinius, energinius gėrimus, elektronines cigaretes, cigaretes, cigarus, cigariles, pypkes,
kaljaną, narkotines, psichotropines, toksines medžiagas, ginklus, peilius, dujų balionėlius,
pirotechninius gaminius ir kitus kenksmingus ar sveikatai pavojingus daiktus. Pažeidus šią taisyklę,
nedelsiant informuojami mokinio tėvai, elgesys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje,
informuojama policija.
39.2. Atsinešti/platinti garso įrašus, literatūrą ar kitus daiktus, kurie tiesiogiai skatina ar
propaguoja patyčias, smurtą, žiaurų elgesį, karą ar pornografiją.
39.3. Pamokų ir renginių metu trukdyti draugams ir kitiems bendruomenės nariams.
39.4. Naudoti fizinį, psichologinį, socialinį ar elektroninį smurtą ar patyčias, muštis,
vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų, šmeižti, grasinti, filmuoti,
fotografuoti kitus, o filmuotą medžiagą skleisti internetinėje erdvėje.
39.5. Savo elgesiu kelti pavojų kitų ir savo sveikatai ir gyvybei.
39.6. Pamokose naudotis mobiliuoju telefonu, planšetiniu kompiuteriu, muzikos grotuvu,
ausinukais, išskyrus atvejus, kai mokytojas pagrįstai leidžia naudotis šiomis priemonėmis.
39.7. Klausytis muzikos be ausinių.
39.8. Pamokų, medicininių procedūrų metu valgyti, kramtyti kramtomąją gumą.
39.9. Žaisti azartinius žaidimus.
39.10. Bėgioti laiptais ir koridoriais, vaikytis vienas kitą, čiuožti turėklais, šokinėti nuo
laiptų, sėdėti ant stalų ir palangių, atidaryti pilnai langus, persisverti per langą.
39.11. Dėvėti nešvarius, netvarkingus, ugdymo bei gydymosi procesui netinkamus rūbus,
patalpoje avėti lauko avalynę.
39.12. Savavališkai pasišalinti iš mokyklos ir jos teritorijos.

V. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
40. Paskatinimai:
40.1. Žodinė padėka.
40.2. Padėka Tamo dienyne.
40.3. Viešinimas mokyklos stenduose, mokyklos internetinėje svetainėje.
40.4. Padėkos raštai.
40.5. „Teisingų veiksmų arbata“ su mokyklos vadovu.
40.6. Apdovanojimas atminimo dovanomis.
40.7. Padėkos raštai tėvams (globėjams/rūpintojams).
40.8. Ekskursija.
40.9. Viešo asmens padėka (miesto mero ar kt.).
40.10. Geriausių
ugdymosi
rezultatų,
didžiausios
asmeninės
pažangos
ir
bendruomeniškiausios klasės premija.
41. Drausminimas:
41.1. Žodinis įspėjimas.
41.2. Pastaba Tamo dienyne.
41.3. Pokalbis su mokytoju (-ais), auklėtoju (-ais), medicinos darbuotoju (-ais),
informuojant tėvus (globėjus/rūpintojus).
41.4. Pokalbis su socialiniu pedagogu.
41.5. Pokalbis su psichologu.
41.6. Svarstymas VGK komisijoje.
41.7. Pakartotinis svarstymas VGK komisijoje, tėvų kvietimas į mokyklą.
41.8. Kreipimasis į Vaiko teisių apsaugos tarnybą, Policiją, savivaldybės administracijos
minimalios ir vidutinės vaiko priežiūros komisiją.
VI. POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS NETINKAMAI
BESIELGIANTIEMS MOKINIAMS
42. Netinkamai besielgiantiems mokiniams, vadovaujantis LR Švietimo ir mokslo
ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. Nr. V-1268 patvirtintomis rekomendacijomis Dėl pritarimo
rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams, gali būti
taikomos šios poveikio priemonės:
42.1. Mokyklos administracijos nario ar vieno iš įgaliotų asmenų iškvietimas. Jis
atliekamas mokyklos darbuotojo sprendimu, kai jis nustato, kad mokinio ar mokinių grupės elgesys
yra agresyvus, keliantis realų pavojų jo paties ir(ar) kitų asmenų gyvybei ir sveikatai, siekiant
nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį formaliojo ir neformaliojo ugdymo,
pertraukų metu.
42.2. Ugdymosi vietos pakeitimas - laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant
mokinio ugdymąsi nusiraminimo ir individualaus darbo kambaryje, suteikiant mokiniui reikiamą
pagalbą. Ugdymosi vietos pakeitimas taikomas mokytojo sprendimu ir mokyklos vadovo įgalioto
asmens sprendimu (ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos), kai mokinio elgesys
akivaizdžiai agresyvus, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų sveikatai/gyvybei,
griauna ugdymosi procesą.
42.3. Mokinio daiktų patikrinimas. Jis gali būti taikomas mokyklos darbuotojui pagrįstai
įtariant, kad mokinys gali turėti pagal Lietuvos Respublikos galiojančius įstatymus draudžiamų
daiktų, nedelsiant informuojama mokyklos administracija arba vienas iš įgaliotų asmenų. Daiktų
patikrinimas atliekamas tik mokiniui sutikus, patikrinimo metu dalyvauja mažiausiai du mokyklos
darbuotojai. Mokiniui nesutikus, iškviečiami jo tėvai (globėjai/rūpintojai), jiems atsisakius atvykti
apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų informuojama teritorinė policijos įstaiga.
42.4. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas. Fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo
tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti
kelią pavojingam mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys
grasina iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant

mokinio veiksmus. Fiziniai veiksmai taikomi darbuotojo sprendimu, kai siekiama nutraukti mokinių
muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama
nutraukti mokinio save žalojantį elgesį ir pan.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
43. Nuostatai galioja nuo patvirtinimo dienos visiems mokyklos mokiniams.
44. Nuostatai gali būti keičiami, papildomi mokyklos direktoriaus įsakymu, suderinus su
savivaldos institucijomis.
_______________________

