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mokytojųkolegijosteikimu

VILNIAUSVALDORFOŽALIOJIMOKYKLA
MOKINIŲELGESIOTAISYKLĖS
I.BENDROSIOSNUOSTATOS
1. Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos (toliau - Mokykla) mokinių elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos remiantis
Valdorfo
pedagogikoskoncepcija,kitaisšvietimąreglamentuojančiaisteisėsaktaisiratsispindimokymosutartį.
2.
Mokiniai
privalolaikytisvisųšiųTaisykliųbeivisuotiniųelgesionormų.
3. Taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį tarpusavyje, su darbuotojais mokykloje ir jos organizuojamoje veikloje. Taip pat jų
prašoma
laikytissusibūruskelyjeįirišMokyklos.

II.TAISYKLĖS
4.
Stropiai
mokomės.
5.
Be
pateisinimopamokųnepraleidžiame,ateinamelaiku.
6.
Pamokų
ir
pertraukųmetubemokytojoleidimoneinameišmokyklosteritorijos.
7.
Kamuoliu
žaidžiame,riedučiais,dviračiais,riedlentėmvažinėjamelauke.
8.
Paisome
kalboskultūros,nesikeikiame.
9.
Gerbiame
vienikitus,nenaudojamepsichologinioarfiziniosmurto.
10.
Puoselėjame
sveikągyvenimobūdą:nerūkome,nevartojamekvaišalų.
11.
Saugiai
elgiamės,saugomesavoiraplinkiniųsveikatą.
12.
Tvarkomės
patys,palaikomešvarą.
13.
Valgome,
geriamepertraukųmetu.
14.
Mokyklos
turtątausojame.Pasinaudojębendronaudojimodaiktais,padedamejuosįvietą.Užpadarytąžaląatlyginame.
15.
Mokykloje
kompiuteriaisnaudojamėstikmokymositikslais.
16. Į Mokyklą nesinešame draudžiamų daiktų: tabako gaminių ir elektroninių cigarečių; kvaišalų: alkoholio, narkotikų,
toksinių medžiagų ir panašiai; energetinių gėrimų; elektroninių žaidimo priemonių; sprogstamųjų medžiagų; šaltųjų ir
šaunamųjų
ginklųirkitųnepilnamečiamsdraudžiamųdaiktų.
17. Mokiniai Mokykloje be mokytojo leidimo nesinaudoja mobiliaisiais telefonais bei kitais elektroniniais įrenginiais
(neskambina, nerašo žinučių, neįrašinėja vaizdo ar garso, neklauso muzikos, nežaidžia...). Po pamokų Mokyklos teritorijoje
mokiniai telefonu naudojasi tik būtinu atveju kaip ryšio priemone. Jei mokiniai nesilaiko tvarkos, mokytojas turi teisę paimti
įrenginį
ir
jį
atiduotitėvamsarbapaimtijįvisaidienaikasdien.

III.ELGESIOPRIEŽIŪROSPRIEMONĖS
18. Vadovaujamasi valstybinėmis Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams,
Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros ir kitais įstatymais. Jei mokinys ateina į pamoką apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų
psichoaktyvių medžiagų, vadovaujamasi valstybine Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines medžiagas, nustatymo
organizavimo
tvarka.
19.
Netinkamas
elgesysatitinkamaistabdomas.Poveikiselgesiuipalaipsnis,paaiškinanttolimesnespasekmes:
● pokalbissumokytoju,pastebėjusiuįvykįarsuklasėsmokytojuiškartpoįvykio,esantreikaluiįtraukiant
liudininkus;
● pokalbis su klasės mokytojais, pranešama bent vienam iš tėvų, esant reikalui: įtraukiami visi klasės mokiniai, rašomas
mokiniopasiaiškinimas;
● raštiškas susitarimas dalyvaujant mokiniui, jo tėvams, klasės bei Mokyklos Vaiko gerovės komisijos mokytojams,
nustatomi veiksmai, lūkesčiai, jų terminai, esant reikalui įtraukiami atitinkami pagalbos vidaus ar išorės specialistai,
įstaigos;
● atliekamapriemonių,terminųrevizija,įskaitantgalimybękeistimokykląsutinkamesnėmisgalimybėmis;
● jei ir toliau elgiamasi netinkamai bei kitais kraštutiniais atvejais (pvz. nepateisinamai praleidus puse pamokų per
mėnesį) klasės mokytojai kartu su Mokyklos Vaiko gerovės komisija Mokyklos kolegijos pritarimu kreipiasi į
savivaldybės Vaiko gerovės komisiją dėl minimalios ar vidutinės priežiūros skyrimo, esant reikalui įskaitant
mokykloskeitimąįatitinkamąįstaigą.

IV.BAIGIAMOSIOSNUOSTATOS
20.
Taisyklės
galiojanuojųpatvirtinimodienos.
21.
Taisyklės
skelbiamosMokyklosinternetotinklalapyje.
22.
Mokiniai
supažindinamisušiomisTaisyklėmiskasmet.
23.
Taisyklės
keičiamosMokyklosmokytojų,ar
savivaldosinstitucijųteikimu.
______________________

