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KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO KODEKSAS 
 

 

Aš esu Klaipėdos Liudviko Stulpino progimnazijos mokinys (-ė). Džiaugiuosi ir 

didžiuojuosi būdamas (-a) mokyklos bendruomenės narys (-ė).  

 

 

 I. TODĖL PASIŽADU: 

1. atvykti į mokyklą griežtai laikydamasis saugaus kelių eismo taisyklių; 

2. vilkėti mokyklinę uniformą; 

3. atvykti į mokyklą ne vėliau kaip 5 minutes iki pamokos pradžios. Savo atvykimą į mokyklą 

ir išvykimą iš jos patvirtinti pridėjęs (-jusi) elektroninį mokinio pažymėjimą prie skaitytuvo; 

4. paltą ar striukę pasikabinti rūbinėje;  

5. lankyti visas pamokas, stropiai mokytis; lankyti savanoriškai pasirinktus neformaliojo 

švietimo būrelius, ginti mokyklos garbę renginiuose, išvykose; aktyviai dalyvauti mokyklos 

bendruomenės kultūrinėje, sportinėje ir kitoje veikloje, mokyklos savivaldoje; 

 

Pamokose ir renginiuose: 
6. sąžiningai vykdyti mokytojų, kitų mokyklos darbuotojų nurodymus, mokyklos savivaldos 

institucijų nutarimus. Būti drausmingas, mandagus, kultūringas; 

7. po pirmojo skambučio laukti mokytojo kabinete arba prie jo durų. Įėjus į klasę mokytojui, 

atsistojęs pasisveikinti, mokytojui leidus, atsisėsti; 

8. sėdėti tik savo vietoje, kurią nurodo mokytojas; 

9. tinkamai pasiruošti pamokai. Turėti visas reikalingas darbo priemones. Netrukdyti kitiems 

mokiniams ir mokytojui; 

10. kūno kultūros pamokose dalyvauti tik vilkėdamas sportinę aprangą, į sporto salę įeiti ir iš jos 

išeiti tik mokytojui leidus. Be mokytojo leidimo nesinaudoti sporto salės inventoriumi ir įrenginiais; 

11. laikytis saugos ir priešgaisrinių reikalavimų. Dirbti tol, kol mokytojas paskelbia pamokos 

pabaigą, susitvarkyti darbo vietą; 

12.  atlikti visas užduotis, kurių reikalauja mokytojai, raštu ir žodžiu (klasėje ir namie); 

13.  išeiti anksčiau iš pamokų tik gavęs klasės auklėtojo, visuomenės sveikatos priežiūros 

specialisto ar budinčio administracijos atstovo leidimą; 

14.  kai negaliu dalyvauti pamokose, būtinai informuoti klasės vadovą; 

15.  už 1-3 praleistas dienas pateikti tėvų (globėjų) paaiškinimą raštu, už daugiau negu 3 dienas 

– gydytojo pažymą; 



 

Per pertraukas: 
16. koridoriuje vaikščioti ramiai ir tyliai, neatidarinėti langų, nesėdėti ant palangių ir radiatorių; 

17. iš mokyklos ar jos teritorijos ugdymo proceso metu išeiti tik pedagogui ar tėvams leidus; 

18. po pertraukos sugrįžti į pamoką laiku, nes po antrojo skambučio mokyklos lauko durys 

automatiškai užrakinamos; 

19. pats atsakyti už ne vietoje paliktus drabužius, kuprines, kitus daiktus, rūbinėje ir kūno 

kultūros persirengimo kambaryje paliktus vertingus daiktus; 

20. valgykloje elgtis kultūringai, netriukšmauti, pavalgęs nunešti indus. Valgymo įrankių iš 

valgyklos nesinešti, nešiukšlinti, nemėtyti maisto produktų; 

 

Rūpintis savo išvaizda, vadovėliais ir sąsiuviniais, mokyklos turtu: 
21. per pamokas ir mokyklos renginiuose dėvėti tvarkingą uniformą; 

22. vadovėlius ir sąsiuvinius aplenkti, rūpestingai prižiūrėti. Mokslo metų pabaigoje tvarkingus 

vadovėlius grąžinti bibliotekai ar mokomojo dalyko mokytojui; 

23. atsakyti už man duotas priemones ir mokyklos inventorių; 

24. sugadintą mokyklos turtą suremontuoti pats arba mano tėvai (globėjai). Užmokėti už 

pamestas knygas, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Pats su savo tėvais (globėjais) atsakyti už 

mano padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, 

suplėšytas, prirašinėtas ar pamestas knygas, vadovėlius ir pan.). Tvarkingai naudotis sanitariniais 

mazgais, negadinti įtenginių, nepalikti atsukto vandens. 

 

II. MAN DRAUDŽIAMA: 

25. vėluoti į pamokas ar neformaliojo švietimo būrelius; 

26. trukdyti per pamoką dirbti mokytojui ir klasės draugams; 

27. pamokų metų vaikščioti, valgyti, kramtyti kramtomąją gumą; 

28. prasidėjus pamokai vaikščioti po mokyklą be priežasties, triukšmauti,  žaisti koridoriuose, 

darinėti kabinetų duris ir kitaip trukdyti dirbantiesiems; 

29. eiti į valgyklą per pamokas, valgyti joms prasidėjus ar nepasibaigus; 

30. naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti, tyčiotis, 

reikalauti pinigų ar daiktų; 

31. rašinėti ant suolų, durų, sienų, mokyklos fasado ar kitaip gadinti mokyklos turtą; 

32.  rūkyti ir turėti tabako ir elektroninių cigarečių; vartoti ir atsinešti alkoholinius, energetinius 

gėrimus, pasirodyti neblaiviam; vartoti, atsinešti, platinti, skatinti kitus vartoti narkotines ir kitas 

psichotropines medžiagas; lošti kortomis ir kitus azartinius žaidimus; neštis į mokyklą degtukų, 

žiebtuvėlių, dujų balionėlių, peilių bei kitų nesusijusių su mokymu daiktų;  

33. dėvėti sportines kelnes ir kostiumus (išskyrus kūno kultūros pamokas), permatomus ar 

pernelyg aptemptus drabužius, vilkėti šortais, nešioti rūbus, ant kurių reklamuojami alkoholiniai 

gėrimai, yra netinkami užrašai ar apnuoginti kūnai; 

34. per pamokas ir pertraukų metu naudoti mobiliuosius telefonus ir išmaniuosius 

laikrodžius (mobiliųjų įrenginių garsas ir vibracija turi būti išjungti, jie laikomi kuprinėje. 

Mokytojas turi teisę jį paimti ir grąžinti tėvams (globėjams)). Pamokų metu mobilieji 

įrenginiai gali būti naudojami tik mokymo tikslais; 

35. naudotis diktofonu negavus sutikimo; 

36. fotografuoti, filmuoti, platinti internete mokyklos bendruomenės narių (mokinių, pedagogų ir 

kitų darbuotojų) atvaizdus negavus jų sutikimo. 

 

III. MOKINIŲ PASKATINIMAI IR BAUSMĖS: 

37. Paskatinimai už gerą mokymąsi ir aktyvią veiklą: 

37.1. pagyrimai, padėkos elektroniniame dienyne, sieninėje spaudoje, mokyklos tinklapyje;  

37.2. padėkos raštai; 

37.3. apdovanojimas atminimo dovanomis; 



37.4. bilietai į įvairius renginius; 

37.5. ekskursijos, išvykos. 

38. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos nuobaudos: 

38.1. klasės vadovo ar mokytojo įspėjimas žodžiu ar raštu; 

38.2. informacinis raštas tėvams (globėjams) apie netinkamą elgesį; 

38.3 tėvų (globėjų) iškvietimas į mokyklą; 

38.4. Direktoriaus įsakymu skiriamos nuobaudos: 

38.4.1. pastaba; 

38.4.2. papeikimas; 

38.4.3. griežtas papeikimas. 

39. Mokinio elgesio taisyklių pažeidimai analizuojami ir svarstomi Mokyklos vaiko gerovės ar  

Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

 

PASIŽADU LAIKYTIS MOKINIO ELGESIO KODEKSO, KAD BŪČIAU VERTAS 

VADINTIS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS MOKINIU (-E). 
 

PRITARTA 
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KLAIPĖDOS LIUDVIKO STULPINO PROGIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO 

KODEKSO PRIEDAS DĖL ELEKTRONINIO MOKINIO PAŽYMĖJIMO NAUDOJIMO 

 

1. Elektroninio mokinio pažymėjimą (toliau - EMP) naudoju 

1.1. vieną kartą patvirtindamas(-a) savo atvykimą ir išvykimą iš mokyklos (prieš prasidedant 

pamokoms ir pasibaigus joms pridedu EMP prie skaitytuvo mokyklos pastato viduje); 

1.2. atsirakindamas(-a) užrakintas mokyklos pastato lauko duris (pridedu EMP prie 

skaitytuvo pastato išorinėje pusėje, kai pavėluoju į pamoką ar randu jas užrakintas); 

1.3. patvirtindamas (-a) savo dalyvavimą matematikos pamokoje kabinete Nr.203 (prieš 

kiekvieną matematikos pamoką pridedu EMP prie skaitytuvo kabinete. Tai galioja 5a/c, 6c/b, 8a, 

8b, 8d klasių mokiniams); 

            1.4. norėdamas pasiimti iš mokyklos bibliotekos knygą; 

2. Jei pamiršau ar pamečiau EMP, į mokyklą įeinu (ar išeinu) suvedęs(-usi) skaitytuve 

atitinkamą kodą. 

3. Elektroninio mokinio pažymėjimą (toliau - EMP) galiu naudoti: 

3.1. atsiskaitydamas valgykloje elektroniniais pinigais; 

3.2.  kaip elektroniniais viešojo transporto bilietais Klaipėdos miesto viešajame transporte. 

4. Griežtai draudžiama EMP: 

4.1. perduoti ir naudoti kitiems asmenims; 

4.2.  naudoti be priežasties (reikalo, tikslo). 

3. Žinau, kad duomenys apie mane, naudojant EMP mokykloje, yra pateikiami 

elektroniniame dienyne. 

4. Praradęs(-usi) EMP informuoju (pranešu). 

 

_______________________________ 

 


