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PASVALIO MUZIKOS MOKYKLLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
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
užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi bei aplinkui esančiais, jaustis saugiai. Muzikos mokyklos
mokinys privalo būti kultūringo ir pagarbaus elgesio pavyzdžiu tiek mokykloje, tiek už jos ribų.
I.

MOKINIŲ TEISĖS

1. Suderinus su tėvais pasirinkti gebėjimus, interesus atitinkančius ugdymo kursą, programą,
dalyko mokytoją.
2. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos muzikos instrumentais, biblioteka, patalpomis.
3. Dalyvauti mokyklos savivaldoje.
4. Gauti lengvatas.
5. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
6. Į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
7. Ugdytis sveikoje, saugioje, atitinkančioje higienos reikalavimus aplinkoje.
II.

MOKINIŲ PAREIGOS

8. Laikytis moksleivių elgesio taisyklių.
9. Pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais.
10. Stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, reguliariai lankyti ugdymo kursų programose
nustatytų dalykų pamokas.
11. Laikytis tvarkos ir švaros mokyklos viduje ir teritorijoje.
12. Saugoti ir tausoti mokyklos turtą, muzikos instrumentus.
13. Laikytis higienos taisyklių, pagal paskirtį, taupiai, naudoti elektros energiją, vandenį.
14. Aktyviai dalyvauti mokyklos koncertinėje veikloje ir kituose mokykloje ir rajone
organizuojamuose kultūros renginiuose.
15. Lankytis mokyklos salėje organizuojamuose koncertuose, netrikdyti koncertų rimties
netinkamu elgesiu.
III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
16. Į mokyklą atsivesti pašalinius asmenis.
17. Rūkyti ir turėti tabako, elektroninių cigarečių, vartoti svaigalus, narkotikus, psichotropines
medžiagas.
18.Tyčiotis iš kitų, keiktis, smurtauti, vagiliauti.
19. Pamokoje naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, ausinukais ir kitomis priemonėmis,
trukdančiomis ir nesusijusiomis su mokymo procesu.
20. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir
pokalbius.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS
21. Mokiniai skatinami už:
- labai gerą ir gerą mokymąsi;

- labai gerą pamokų lankomumą;
- aktyvų dalyvavimą renginiuose, festivaliuose, konkursuose, parodose, projektuose;
- pagalbą organizuojant miesto, mokyklos renginius;
- pagalbą jaunesniems ir vyresniems.
22. Mokinių skatinimui taikomos priemonės: žodinė padėka; mokyklos direktoriaus pareikšta
padėka mokiniui, tėvams (globėjams); mokyklos padėkos; vieša padėka (skelbiama mokyklos
skelbimų lentoje); kitos priemonės.
V.BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
23. Su mokinių taisyklėmis mokinius supažindina dalyko mokytojai žodžiu.
24. Mokinių taisyklės skelbiamos viešai (skelbimų lentoje, internetinėje svetainėje).
25. Mokiniui pažeidusiam mokinio elgesio taisykles informuojami tėvai, žodžiu arba telefonu.
26. Už mokinio elgesio normų pažeidimą direktorius gali skirti mokiniui drausmines
auklėjamo poveikio priemones, numatytas Vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatyme.
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