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PANEVĖŽIO MYKOLO KARKOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIO E L G E S I O T A I S Y K L Ė S
I. Mokinys p r i v a l o:
1. Atsakingai vykdyti savo pagrindinę pareigą – stropiai mokytis, per pamokas būti atidus, aktyvus ir kultūringas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis,
netrukdyti mokytojui ir klasės draugams dirbti, turėti visas mokymuisi reikalingas priemones.
2. Mokykloje pamokų, pertraukų, renginių ar kitų užsiėmimų metu nenaudoti mobiliojo ryšio (telefonas turi būti išjungtas) ir kitų elektroninių įtaisų. Priešingu atveju mokyklos
darbuotojai turi teisę iš mokinio paimti telefoną ar kitus elektroninius įtaisus (grąžina tik tėvams).
3. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama filmuoti, fotografuoti kitus asmenis ir jų atvaizdą naudoti viešoje erdvėje.
4. Nevėluoti į pamokas ir jų nepraleidinėti, laiku ateiti į papildomojo ugdymo užsiėmimus; nebuvimą pamokoje pateisinantį dokumentą klasės vadovui ar mokytojui pateikti po
praleistų pamokų sekančią dieną.
5. Į mokyklą ateiti kiekvieną dieną apsirengus mokyklinę uniformą (mėlynos spalvos megztinis). Neleidžiama dėvėti šortų, bridžų, sportinę aprangą ir avalynę dėvėti tik per kūno
kultūros pamokas. Paltus ir striukes palikti rūbinėje arba kitoje tam skirtoje vietoje. Už nerūpestingai paliktus vertingus daiktus mokykla neatsako.
6. Eiti į valgyklą tik paskirtu laiku, valgyti kultūringai, netrukdyti kitiems, netriukšmauti ir nebėgioti, stalą palikti švarų ir indus nunešti į plovyklą.
7. Tausoti vadovėlius, prižiūrėti darbo vietą, saugoti mokyklos turtą: kabinetuose, koridoriuose, salėse, bibliotekoje, skaitykloje ir kieme laikytis švaros bei tvarkos, apie rastą
sugadintą inventorių pranešti mokytojui, atlyginti paties padarytą žalą.
8. Mokykloje ir jos teritorijoje neskriausti ir nepravardžiuoti silpnesnių mokinių, nesistumdyti, nesimušti, negrasinti, nereketuoti, nesikeikti, nekviesti pašalinių asmenų.
9. Mokykloje ir jos teritorijoje draudžiama turėti bei rūkyti tabako cigaretes, elektronines cigaretes, vartoti svaigalus, energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti kitiems
asmenims, žaisti azartinius žaidimus.
10. Gerbti vyresniuosius – tėvus, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; su jais sveikintis, vykdyti reikalavimus. Viešose vietose ar mokytojo vadovaujamose
ekskursijose, išvykose elgtis mandagiai, drausmingai, laikytis saugaus eismo taisyklių, pagarbiai atstovauti mokyklai.
11. Kasmet iki rugsėjo 15 d. profilaktiškai pasitikrinti sveikatą; susirgęs ar susižeidęs – kreiptis į mokyklos slaugytoją ar mokytoją.
12. Pagal ugdymo programą dalyvauti socialinėje veikloje.
II. Už labai gerą ir kultūringą elgesį, iniciatyvumą, puikius mokymosi rezultatus ir sėkmingus sportinės, meninės ar kitos neformalios veiklos laimėjimus mokinys gali būti
p a s k a t i n t a s:
1. Įrašant padėką ar pagyrimą į Tamo elektroninį dienyną, pasibaigus pusmečiui ar mokslo metams, įteikiant Padėkos raštą;
2. Knygomis ar dovanėlėmis su mokyklos simbolika, atminimo suvenyrais, ekskursija ar išvyka.
III. Mokinys gali būti n u b a u s t a s:
1. Pastaba (už nedidelius mokyklos darbo tvarkos pažeidimus), papeikimu (už sistemingą mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą);
2. Būti apsvarstytas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (už didelius nusižengimus elgesio normoms) arba pašalintas iš mokyklos (vadovaujantis LR Švietimo įstatymo
nuostatomis).
PASTABA: Susipažinęs su šiomis taisyklėmis, pasižadėjimą jų laikytis mokinys patvirtina p a r a š u.

