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VILNIAUS NAUJOSIOS VILNIOS MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1. Vilniaus Naujosios Vilnios muzikos mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – 

Taisyklės) reglamentuoja pozityvų (laukiamą) bei negatyvų (neleistiną/nepageidaujamą) mokinių 

elgesį pamokų, pertraukų, renginių metu bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas. 

2. Mokinys turi teisę: 

2.1. į kokybišką švietimą; 

2.2. į informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

2.3. į informaciją apie mokykloje vykdomas ugdymo programas ir mokymosi formas; 

2.4. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas; 

2.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

2.6. mokytis pagal pradinio, pagrindinio ir išplėstinio ugdymo programas. 

3. Mokinys įsipareigoja: 

3.1. nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 

3.2. apie nedalyvavimą iš anksto pranešti pagrindinio dalyko mokytojui arba mokyklos 

sekretorei; 

3.3. stropiai mokytis, į pamokas ateiti paruošus skirtas užduotis; 

3.4. dalyvauti koncertuose ir kitoje meninėje-kultūrinėje veikloje; 

3.5. tausoti mokyklos turtą: knygas, muzikos instrumentus, koncertinius kostiumus, baldus ir kitą 

inventorių; 

3.6. mokykloje ir mokyklos teritorijoje laikytis tvarkos: netriukšmauti, nešiukšlinti; 

3.7. gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų 

interesų; 

3.8. pastebėjus patyčių, smurto atvejį ar elgesio taisyklių pažeidimus, nedelsiant pranešti 

pasitikėjimo platforma „PATYČIŲ DĖŽUTĖ“ esančia mokyklos internetinėje svetainėje 

www.nvmm.lt arba kitam mokyklos darbuotojui. 

4. Mokykloje, mokyklos teritorijoje, renginiuose ir išvykose mokiniui draudžiama: 

4.1. turėti ir/ar vartoti bet kokias psichotropines medžiagas (alkoholį, tabako gaminius, 

narkotines medžiagas); 

4.2. turėti pirotechnikos gaminių, ginklų ir kitų sveikatai ar gyvybei pavojingų medžiagų; 

4.3. naudoti fizinį, psichologinį ar kitokį smurtą. 

5. Mokinių drausminimas ir skatinimas: 

5.1. Ugdytiniai gali būti skatinami ir drausminami: 

5.1.1. pedagogo; 

5.1.2. mokyklos administracijos; 

5.1.3. mokyklos pedagogų tarybos. 

5.2 Drausminimo formos: 

5.2.1 pastaba žodžiu, papeikimas raštu; 

5.2.2 ugdytinio pasiaiškinimas raštu pedagogui, mokyklos vadovams; 

5.2.3 svarstymas mokyklos taryboje. 

5.2.4 apie netinkamą mokinio elgesį pagrindinio dalyko mokytojas informuoja tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

5.2.5 tėvai gali būti kviečiami į mokyklą pokalbiui. 

5.3 Skatinimo formos: 

5.3.1 padėka žodžiu, raštu; 

5.3.2 pagerbimas mokyklos renginių metu, stenduose, internetiniame puslapyje, žiniasklaidoje, 

atminimo dovanomis; 


