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KAUNO VALDORFO MOKYKLA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Kauno Valdorfo mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 
sudarytos remiantis Valdorfo pedagogikos koncepcija, švietimą reglamentuojančiais teisės aktais ir 
atsispindi Darbo tvarkos taisyklėse bei mokymo(si) sutartyje.

Šios Taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį tarpusavyje, su mokytojais, kitais darbuotojais 
ir svečiais Mokykloje bei edukacinėse išvykose.

Kiekvienas mokinys privalo laikytis visų Taisyklėse numatytų punktų.

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Mokiniai:

1. Į pamokas ateina laiku, pertraukų ir pamokų metu būna Mokyklos teritorijoje.

2. Be pateisinamos priežasties nepraleidžia pamokų.

3. Pamokų metu dirba, netrukdo kitiems. Laiku atlieka namų darbus.

4. Puoselėja lietuvių kalbos kultūrą, nesikeikia.

5. Gerbia vieni kitus.

6. Saugo ir tausoja savo ir Mokyklos turtą. Atlygina už padarytą žalą.

7. Puoselėja sveiką gyvenimo būdą.

8. Tvarkingai rengiasi. Atėję į mokyklą persiauna avalynę.

9. Saugiai elgiasi Mokyklos viduje ir kieme, saugo savo ir aplinkinių sveikatą.

10. Mokykloje nesinaudoja mobiliaisiais telefonais, ausinukais, muzikos grotuvais, 

planšetėmis, asmeniniais kompiuteriais (išskyrus tuos atvejus, kai reikia ugdymo 

procesui vyresnėse klasėse pamokų metu) (žr. „Naudojimosi mobiliaisiais telefonais

Mokykloje tvarka“).

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

Mokinių, kurie nesilaiko Taisyklių, elgesys yra svarstomas susitikimuose su tėvais, pagalbos
mokiniui specialistais, Mokytojų kolegijose, Vaiko gerovės grupėje.

Jei mokinys ir toliau pažeidinėja Taisykles, jo galimybė toliau mokytis Mokykloje svarstoma
Mokytojų kolegijoje.



Naudojimosi mobiliaisiais telefonais Mokykloje tvarka

 Mokytojai pamokų laiku (nuo 8.45 iki 15.25 val.) Mokykloje mobiliaisiais telefonais naudojasi
tik būtinais atvejais. 

 Tėvai (globėjai, rūpintojai) ir svečiai Mokykloje mobiliaisiais telefonais naudojasi tik būtinais
atvejais.

 Mokiniai pamokų laiku (nuo 8.45 iki 15.25 val.) mobiliaisiais telefonais nesinaudoja (neskam-
bina, nerašo žinučių, nefilmuoja, neklauso muzikos ir t.t.). Išskyrus kai to reikia ugdymo proce-
sui, vyresnėse klasėse. Prieš pamokas ir po pamokų mokiniai telefonu naudojasi tik būtinu atve-
ju.

 Jei mokiniai nesilaiko naudojimosi mobiliaisiais telefonais tvarkos:
- pirmą kartą įspėjame;
- pažeidus taisykles antrą kartą, mokinys telefoną turi perduoti mokytojui ar kitam Mo-

kyklos darbuotojui, kuris šį grąžina mokinio tėvams.


