
Švietimo įstatymo 46 straipsnis nustato mokiniui pareigą, sudarius mokymo sutartį, 

laikytis visų jos sąlygų, mokyklos vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų, 

lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus 

mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;  

 

Vadovaujantis Švietimo įstatymo nuostatomis ir valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimais siūloma papildyti Mokinių elgesio taisykles (arba 

Vidaus tvarkos taisykles): 

 

Mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones 

(veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės) paskelbtos valstybės lygio 

ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės 

nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar 

kiti teisės aktai .  

 

Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams: 

1. iki 6 metų amžiaus; 

2. besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas; 

3. sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu; 

4. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido 

skydelį). 

 

Mokiniams, nedėvintiems kaukių taip, kaip nustato valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimai, prieš skiriant drausmines priemones, vykdoma: 

 neįleidimas į mokyklos pastatą; 

 išvesdinimas iš mokyklos pastato, informuojant tėvus, jei mokinys, vyresnis, kaip 16 

metų; 

 izoliuota nuo kitų mokinių priežiūra, iki  tėvų atvykimo į mokyklą; 

 prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 

 pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje apie tolimesnį dalyvavimą ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos grėsmės 

kitų bendruomenės narių sveikatai. 

 

Gali būti skiriamos šios drausminės priemonės: 

1. pastaba; 

2. rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu; 

3. mokyklos Vaiko gerovės komisijos teikimu, mokyklos vadovas gali priimti 

sprendimą nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso;  

Apie sprendimą ir/ar galimą tėvų (globėjų, rūpintojų) kliudymą vaikui iki 16 metų mokytis 

informuojama Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnyba; 

Apie galimą administracinį nusižengimą informuojamos kompetentingos institucijos, 

įgaliotos pradėti administracinę teiseną. 

 

 

 


