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JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLOS UGDYTINIŲ  

ELGESIO TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

ĮŽANGA 

Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų, kurios 

yra privalomos. Tai Įstatymai. Žmogaus gyvenime egzistuoja ir Taisyklės, kurios gali būti nerašytos 

ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti tikslų ir 

sugyventi su savimi ir aplinkui esančiais, jaustis saugiai. Jaunasis Meno mūzų pilies lankytojau, 

neužmiršk, kad: 

ugdytinis – tai   Žmogus, besimokantis mokykloje ir siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, 

reikalingų ateičiai. 

mokytojas – tai Žmogus, padedantis Tau ugdytis, norintis suteikti Tau žinių ir kitų gebėjimų ir 

kitokios patirties, reikalingos Tavo tolesniame gyvenime; 

mokyklos darbuotojas - tai Žmogus, kurio dėka Tu esi mokykloje saugus ir mokaisi švarioje 

aplinkoje. 

Jei TU – Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytinis, šios Taisyklės Tau privalomos!!! 

II SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Visi Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai turi lygias teises ir negali būti 

diskriminuojami dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės,  šeimyninės, 

turtinės padėties ar kitų aplinkybių. 

      1.1. Visų meno mokyklos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią 

įstaigos aplinką visiems ugdytiniams, pedagogams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad 

įsigalėtų ir vyrautų puikus mikroklimatas, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas su kitais 

taptų įpročiu ir kiekvienas bendruomenės narys būtų atsakingas ne tik už save bet ir kitus. 

    1.2. Ugdytinių elgesys grindžiamas Vaiko Teisių Konvencija, mokyklos Nuostatuose 

numatytomis ugdytinių teisėmis ir pareigomis bei šiomis Taisyklėmis. 

    1.3. Visi mokyklos ugdytiniai turi laikytis Ugdytinio elgesio taisyklių (toliau Taisyklės), vykdyti 

mokyklos darbuotojų nurodymus, žinoti moralės ir etikos principus bei gyventi pagal juos. 

III SKYRIUS 

PAMOKOS 

2. Į pamokas ateik laiku ir nevėluok. 

3. Nepraleisk pamokų be priežasties. Savaitė, praleista be pateisinamos priežasties – jau problema. 

4. Atsinešk į mokyklą tas priemones kurios reikalingos tos dienos pamokoms. 

5. Kiekvieną dieną turėk pažymių knygelę ir, mokytojui paprašius, ją pateik.  

6. Nesinešk į mokyklą daiktų, nereikalingų ugdymo procesui (rūkalų, narkotinių medžiagų, 



pirotechnikos, sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų ir kt.) 

7. Pamokų metu išjunk mobilųjį telefoną, juo naudokis tik pertraukų metu, būk drausmingas, 

kūrybingas, netrukdyk draugui ir mokytojui. 

8. Visada būk pasiruošęs pamokai.  Jei nepasiruošei, drąsiai informuok mokytoją prieš pamoką, o 

vėliau atsiskaityk. 

IV SKYRIUS 

PERTRAUKOS 

9. Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk mokytojui jį išvėdinti. 

10. Pertraukos metu nebėgiok, nesistumdyk, nerėkauk, nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų. 

 V SKYRIUS 

ELGESYS RENGINIUOSE 

11. Būk drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių mokykloje ar kitur, metu. 

12. Nesėdėk renginyje su striuke, palik ją klasėje. 

13. Renginio metu nevaikščiok, neplepėk, nekelk kitokio nereikalingo triukšmo. 

14. Visada sulauk renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus arba atliekamo 

kūrinio ar kompozicijos metu. 

15. Renginio metu privalu išjungti mobilųjį telefoną. 

VI SKYRIUS 

TARPUSAVIO  SANTYKIAI 

16. Būk draugiškas ir pozityvus su visais mokyklos ugdytiniais. Iškilusias problemas spręsk taikiai, 

nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų. Esant būtinybei, kreipkis į 

bet kurį mokyklos darbuotoją. 

17. Nežemink kitų ugdytinių ir nesityčiok iš jų aprangos, šukuosenos ir kt. dalykų. Neskriausk 

mažesnių už save ir nesistumdyk. 

18. Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk. 

19. Vykdyk Tau paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus sau. 

20. Nesivesk į mokyklą svetimų žmonių. Pašalinių asmenų buvimas mokykloje yra draudžiamas. 

21. Mokyklos svečius sutik mandagiai, su šypsena ir pasisveikindamas. Elkis taip, kaip savo 

namuose pasitinki svečius arba pats būdamas svečiuose.  

VII SKYRIUS 

MOKYKLOS TURTAS IR APLINKA 

22. Nešiukšlink mokykloje, jos kieme ir visoje aplinkoje. 

23. Saugok ir nelaužyk mokyklos teritorijoje augančių ir auginamų želdinių, dviračių stovo. 

24.Saugok mokyklos turtą: nerašinėk ant sienų ir stalų; nevažinėk paspirtukais, riedučiais, 

riedlentėmis ir kt.  

25. Būk atsakingas už savo darbo vietą, palik ją tvarkingą. 

26. Tausok mokyklos vadovėlius. Į biblioteką grąžink tvarkingas knygas, o į mokyklos sandėlį – 

tvarkingus koncertinius rūbus. 

VIII SKYRIUS 

 MENO MOKYKLOS UGDYTINIS TURI TEISĘ 

27. Į minties ir saviraiškos laisvę: reikšti savo mintis ir nuomonę. 

28. Į asmeninį gyvenimą ir paslaptis. Niekas negali patirti psichologinio, moralinio ar fizinio smurto 



nei iš mokytojų, nei iš kitų ugdytinių pusės. Visi kilę ginčai sprendžiami laikantis žmogaus teisių. 

29. Ugdytinio vertinimas negali būti grindžiamas antipatijų principu. 

30. Pagal savo gebėjimus ir poreikius ugdytis mokykloje ir įgyti atitinkamas pasirinkto dalyko 

kompetencijas. 

31. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą ir mokymosi krūvį. 

32. Konsultuotis su pedagogais, dalyvauti renginiuose. 

 IX SKYRIUS 

  MENO MOKYKLOS UGDYTINIS PRIVALO 

33. Mokėti meno mokyklos himną. 

34. Nesinešioti degtukų, žiebtuvėlių, dujų balionėlių, peilių, aštrių daiktų, pirotechninių ar kitų 

sprogstamųjų medžiagų. 

35. Palikti tvarkingą savo mokymosi vietą, laikytis higienos normų ir tvarkos tualetuose. 

36. Nesinaudoti elektros prietaisais, nekaišioti daiktų į rozetes. 

37. Pateikti tėvams (globėjams) informacinius raštus apie organizuojamus renginius už mokyklos 

ribų; tėvams, susipažinus pasirašytinai, juos grąžinti pedagogui (nepristatęs informacinio rašto 

ugdytinis į išvyką nevyksta). 

38. Susipažinti rašytinai su šiomis Taisyklėmis. Prieš kiekvieną išvyką – su Saugaus elgesio ir 

Išvykų instrukcijomis (Taisyklėmis) pagal direktoriaus patvirtintą Tvarką. 

X  SKYRIUS 

UGDYTINIŲ PAGYRIMAS IR NUOBAUDOS 

39. Žinok, kad už puikius ugdymosi rezultatus ir motyvaciją, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, 

respublikinėse šventėse, mokytojas, mokyklos administracija, rajono vadovai Tave  pagirs ir Tave 

paskatins padėkomis ar daiktiniais apdovanojimais: pagerbs mokyklos renginių metu, stenduose, 

internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje, organizuotomis nemokamomis išvykomis ir pan. 

40. Už mokyklos ugdytinio Taisyklų nesilaikymą, nuolatinį ir piktybinį jų pažeidinėjimą Tau gali 

būti taikomos įvairios nuobaudos:  

    40.1. pastaba žodžiu; 

    40.2. įspėjimas, papeikimas raštu tėvams (globėjams); griežtas papeikimas; šalinimas iš 

mokyklos. 

    40.3. už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo  

tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas mokyklos administracijos ir Mokyklos tarybos 

posėdžiuose, skiriant tam tikrą nuobaudą. 

     40.4. esant būtinybei, informacija bus perduota Vaikų teisių apsaugos tarnybai, Nepilnamečių 

vaikų inspekcijai, kitoms žinyboms. 

XI  SKYRIUS 

P. S. 

41. AUKSINĖ TAISYKLĖ: 

   41.1. LAIKYKIS ŠIŲ TAISYKLIŲ IR NETURĖSI  PROBLEMŲ. 

  -------------------------------------------------------- 


