
                                  

 
ANYKŠČIŲ MENO MOKYKLOS 

DIREKTORIUS 

 
Į S A K Y M A S 

DĖL  MOKSLEIVIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 

 

2020 m. spalio 1 d.  Nr. MĮ-73 

Anykščiai 

 

 

 

Vadovaudamasi Anykščių meno mokyklos nuostatų, patvirtintų Anykščių rajono 

savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 2 d. sprendimu Nr. 1-TS-91,  30.8 punktu; 

1. T v i r t i n u  moksleivių elgesio taisykles (pridedama). 

2. Šios taisyklės įsigalioja nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. 

 

3. P r i p a ž į s t u   netekusiu galios Anykščių muzikos mokyklos direktoriaus 2016 m. 

lapkričio 11 d.  įsakymą Nr. MĮ-67 „Dėl Anykščių muzikos mokyklos moksleivių elgesio taisyklių 

patvirtinimo“. 

 

 

Direktorė     Kristina Vičinienė 

 

 

 

 

 

 

 

 



         PATVIRTINTA 

                                                                                                 Anykščių meno mokyklos direktoriaus 

                  2020 m. spalio 1 d. įsakymu Nr. MĮ-73 

 

 

MOKSLEIVIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

 

       1. Moksleiviai turi teisę: 

       1.1. suderinus su tėvais pasirinkti gebėjimus ir interesus atitinkančią ugdymo programą bei dalyko 

mokytoją; 

       1.2. nustatyta tvarka naudotis mokyklos mokymo priemonėmis, biblioteka, patalpomis; 

       1.3. dalyvauti mokyklos savivaldoje, rengti koncertus, parodas mokykloje ir už jos ribų, 

organizuoti moksleivių veiklą pertraukų metu; 

       1.4. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

       1.5. ugdytis sveikoje, saugioje, atitinkančioje higienos reikalavimus aplinkoje; 

       1.6. aktyviai dalyvauti mokyklos veikloje ir kituose rajone, šalyje bei užsienyje organizuojamuose 

kultūros renginiuose. 

 

II SKYRIUS 

 

       2. Moksleiviai privalo: 

       2.1. laikytis moksleivių elgesio taisyklių, būti kultūringo ir pagarbaus elgesio pavyzdžiu tiek 

mokykloje tiek už jos ribų; 

       2.2. stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, reguliariai lankyti ugdymo programose nustatytų 

dalykų pamokas, namuose skirti laiko namų užduočių paruošimui ir dalyvauti akademiniuose bei 

kontroliniuose atsiskaitymuose; 

       2.3. saugoti ir tausoti mokyklos turtą, mokymo priemones, už sugadintą turtą turi atlyginti mokinio 

tėvai; 

       2.4. laikytis higienos ir sceninės kultūros taisyklių; 

       2.5. lankytis mokyklos salėje organizuojamuose renginiuose, juose pagarbiai išbūti iki pabaigos, 

netrikdyti renginių rimties vaikščiojimu, garsiu kalbėjimu ar kitu netinkamu elgesiu; 

       2.6. pamokos ir renginių metu išjungti mobilųjį telefoną, į pamokas atsinešti mokymo priemones ir 

kitus mokytojo reikalaujamus daiktus, tausoti vadovėlius ir kitas mokyklos knygas, į biblioteką ar 

mokytojui jas grąžinti tvarkingas; 

       2.7. po pamokos perskaityti elektroninėje arba nešiojamoje pažymių knygelėje mokytojo pateiktą 

informaciją apie užduotis, sistemingai sekti informaciją elektroninėje pažymių knygelėje arba 

kiekvieną pamoką turėti nešiojamą pažymių knygelę. 

 

III SKYRIUS 

 

        3. Moksleiviams draudžiama: 

        3.1. į mokyklą atsivesti pašalinius asmenis be mokytojo leidimo; 



        3.2. rūkyti ir turėti tabako, elektroninių cigarečių, vartoti svaigalus, narkotikus, psichotropines 

medžiagas; 

       3.3. triukšmauti, stumdytis, tyčiotis ar kitaip trukdyti kitiems pamokų ir pertraukų metu; 

       4. Pažeidus moksleivių elgesio taisykles, taip pat dėl nuolatinio ir sąmoningo tyčinio nesimokymo, 

užsiėmimų praleidinėjimo be pateisinamos priežasties, mokyklos taryboje yra svarstoma tokio 

moksleivio šalinimo iš meno mokyklos galimybė. 

 

________________________ 

 


