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ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIŲ TEISIŲ, PAREIGŲ IR ATSAKOMYBĖS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos mokinių teisių, pareigų ir atsakomybės aprašas
(toliau Aprašas) apibrėžia mokinio teises, pareigas, skatinimo ir poveikio priemonių taikymą bei
mokinių atsakomybę.
2. Aprašu siekiama užtikrinti vieningų elgesio taisyklių ir reikalavimų laikymąsi, padėti
mokiniams koreguoti savo elgesį, motyvuoti juos siekti aukštesnių pasiekimų įvairiose srityse bei
skatinti dalyvauti mokyklos gyvenime.
3. Mokinių teisės, pareigos ir atsakomybė grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo
įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.
4. Kiekvienas Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos mokinys stengiasi būti tolerantiškas,
elgtis atsakingai, aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje bei mandagiai bendrauti ir bendradarbiauti
tiek su mokiniais, tiek su mokytojais.
5. Kiekvienas Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos mokinys laikosi ir vykdo sąlygas bei
reikalavimus, nurodytus:
5.1. Mokinio mokymosi sutartyje;
5.2. Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos
apraše;
5.3. Budėjimo mokykloje tvarkos apraše;
5.4. Poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems mokiniams taikymo tvarkos apraše;
5.5. Šiame Apraše bei kituose mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančiuose dokumentuose,
su kuriais yra supažindintas.
II SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS
6. Mokytis pagal savo sugebėjimus ir poreikius, įsigyti valstybinius standartus atitinkantį
bendrąjį pagrindinį išsilavinimą.
7. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, fiziškai ir psichologiškai saugioje aplinkoje.
8. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą.
9. Pasitikrinti savo pasiekimus ir gauti nešališką jų įvertinimą pagal aiškius kriterijus.
10. Sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos, etikos) programą.
11. Gauti reikiamą švietimo (pedagoginę, socialinę pedagoginę, psichologinę) pagalbą.
12. Naudotis mokyklos materialine ir technine baze ugdymosi tikslais.
13. Dalyvauti mokyklos savivaldoje (mokinių komitete, mokyklos taryboje) mokyklos
nuostatuose numatyta tvarka.
14. Gauti informaciją apie savo ugdymosi rezultatus, pasiekimų vertinimą ir kitą su
ugdymusi susijusią informaciją.
15. Turi teisę į poilsį ir laisvalaikį.
16. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę,
kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviraiškos ir saviugdos būreliuose, dalyvauti
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visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams.
17. Puoselėti gimtąją kalbą, kultūrą, tradicijas.
III SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS
18. Mokytis pagal privalomo švietimo programas iki 16 metų:
18.1. įgyti žinių ir patirties teisingam tolesniam mokymuisi ar profesinės veiklos
pasirinkimui;
18.2. lankyti mokyklą, be priežasties nepraleidinėti pamokų;
18.3. būti punktualiems, nevėluoti į pamokas;
18.4. praleidus pamokas dėl ligos, atnešti medicininę pažymą (jei praleidžiama daugiau nei
3 dienų pamokos) arba tėvų (globėjų, rūpintojų, įtėvių) pateisinimą (jei praleidžiama ne daugiau
kaip 3 dienos);
18.5. dėl rimtų priežasčių negalint dalyvauti pamokose, informuoti klasės vadovą;
18.6. turėti reikalingas mokymosi priemones;
18.7. dalyvauti mokykloje organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose;
18.8. sąžiningai atlikti skirtas užduotis;
18.9. prisijungti prie elektroninio dienyno ir sistemingai sekti mokymosi pasiekimus.
19. Gerbti gimtąją kalbą ir kultūrą, laikytis tarpusavio bendravimo normų, nevartoti
necenzūrinių žodžių.
20. Pagarbiai elgtis su mokyklos darbuotojais, mokiniais, tėvais, kitais asmenimis.
21. Pastebėjus konfliktinę situaciją, smurto, patyčių atvejį iš karto pranešti arčiausiai
esančiam mokytojui ar kitam mokyklos darbuotojui.
22. Ateiti į mokyklą tvarkingai apsirengus. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros
pamokose.
23. Gerbti ir saugoti savo, kitų mokinių, mokyklos darbuotojų, mokyklos turtą.
24. Pamokų metu elgtis drausmingai, netrukdyti kitiems mokiniams, reaguoti į mokytojų
pastabas, išklausyti kitus, pagarbiai reikšti savo nuomonę.
25. Pamokų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, jį palikti specialioje mokytojo
nurodytoje vietoje.
26. Pasibaigus pamokai, išeinant iš klasės palikti tvarkingai darbo vietą.
27. Turint laisvą pamoką tuo metu, kai kitiems mokiniams vyksta pamokos, būti mokyklos
bibliotekoje ar atviroje jaunimo erdvėje.
28. Dalyvauti mokyklos renginiuose. Juose elgtis drausmingai, vykdyti mokytojų
reikalavimus.
29. Tvarkingai ir drausmingai elgtis valgykloje; netrukdyti kitiems, nusinešti indus, palikti
tvarkingą vietą.
30. Budėti pertraukų metu pagal sudarytą grafiką.
31. Pertraukų metu elgtis drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų
situacijų, klausyti budėtojų ir budinčių mokytojų nurodymų, reaguoti į pastabas.
32. Kasmet iki rugsėjo 15 d. pristatyti medicinos pažymą Šilutės r. Katyčių pagrindinės
mokyklos visuomenės sveikatos priežiūros specialistei.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS
33. Mokiniai skatinami:
33.1. už puikius ir labai gerus mokymosi pasiekimus;
33.2. aktyvumą bei iniciatyvumą dalyvaujant mokyklos veikloje;
33.3. mokyklos vardo garsinimą rajone, regione, respublikoje;
33.4. teigiamas pastangas ir padarytą pažangą;
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33.5. pasiekimus kūrybinėje, meninėje, sportinėje, socialinėje veikloje;
33.6. pavyzdingą ir mandagų elgesį su visais mokyklos bendruomenės nariais.
34. Mokinių skatinimo būdai:
34.1. pagyrimas elektroniniame dienyne;
34.2. padėka mokyklos internetinėje svetainėje;
34.3. mokytojo padėkos raštas;
34.4. mokyklos direktoriaus padėkos raštas;
34.5. ekskursija ar išvyka (esant galimybei);
34.6. asmeninė dovana (esant galimybei).
35. Mokiniai gali būti paskatinami iškart po skatinimo verto poelgio, renginių metu,
pasibaigus mokslo metų pusmečiui ar mokslo metams.
V SKYRIUS
NETOLERUOJAMAS IR DRAUDŽIAMAS ELGESYS
36. Mokiniai negali:
36.1. vartoti tabako, alkoholio, kitų psichoaktyvių medžiagų;
36.2. naudoti pirotechnikos priemones;
36.3. savavališkai pasišalinti iš pamokų;
36.4. valgyti ir gerti pamokų metu;
36.5. gadinti mokyklos inventorių, technines mokymosi priemones, vadovėlius ir
bibliotekos knygas.
36.6. atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją draudžiamus daiktus, garso ir vaizdo įrašus,
literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą,
pornografiją;
36.7. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir
pokalbius;
36.8. keiktis, įžūliai elgtis su bendraamžiais, mokytojais ir kitais mokyklos darbuotojais;
36.9. trukdyti mokytojams vesti pamokas;
36.10. savavališkai pasitraukti iš renginio, ypač jei renginys vyksta pamokos metu, išskyrus
atvejus, kai apie tai iš anksto informuoja atsakingą mokytoją, renginio organizatorių ir/ar klasės
vadovą.
36.11. šiukšlinti mokyklos patalpose ir teritorijoje;
36.12. savavališkai pasisavinti svetimus daiktus.
VI SKYRIUS
MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
37. Mokiniams neatliekant savo pareigų ir/ar elgiantis netinkamai, jiems taikomos poveikio
priemonės, numatytos Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos Poveikių priemonių taikymo
netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos apraše.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
38. Mokiniai supažindinami su Aprašu pasirašytinai. Supažindina klasės vadovas.

_________________________

