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Pedagogų kolegijos teikimu

VILNIAUS VALDORFO ŽALIOSIOS MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Valdorfo Žaliosios mokyklos (toliau - Mokykla) mokinių elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) sudarytos remiantis
Valdorfo pedagogikos koncepcija, kitais švietimą reglamentuojančiais teisės aktais ir atsispindi mokymo sutartį.
2. Mokiniai privalo laikytis visų šių Taisyklių bei visuotinių elgesio normų.
3. Taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį mokyklos organizuojamoje veikloje. Taip pat jų prašoma laikytis susibūrus kelyje į
ir iš Mokyklos.

II. TAISYKLĖS
4. Stropiai mokomės.
5. Be pateisinimo nepraleidžiame pamokų, ateiname laiku.
6. Pamokų ir pertraukų metu be mokytojo leidimo neiname iš mokyklos teritorijos. Malūno g. 37, Skirgiškėse teritorija ribojasi
su mišku, šiaurėje su atitvaru. Darželis nėra mokyklos teritorija.
7. Arklių aptvaruose būname parašius prašymą ir pasirašius arklininkui. Aptvare būname ne daugiau 8 žmonių.
8. Kamuoliu žaidžiame, riedančiomis priemonėmis važinėjame lauke.
9. Paisome kalbos kultūros, nesikeikiame.
10. Gerbiame vieni kitus, nenaudojame psichologinio ar fizinio smurto.
11. Puoselėjame sveiką gyvenimo būdą, nerūkome, nesikvaišiname.
12. Saugiai elgiamės, saugome savo ir aplinkinių sveikatą.
13. Mokykloje ir jos teritorijoje palaikome tvarką ir švarą. Pasinaudoję bendro naudojimo daiktais, padedame juos į vietą.
14. Valgome, geriame pertraukų metu.
15. Mokyklos turtą tausojame. Už padarytą žalą atlyginame.
16. Mokykloje kompiuteriais ir kitais elektroniniais įrenginiais naudojamės tik mokymosi tikslais, mokytojui leidus.
17. 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 ginklų ir kitų nepilnamečiams draudžiamų daiktų.
18. Mokykloje prieš pamokas telefonus dedame į rakinamą spintelę, po pamokų pasiimame. Po pamokų Mokyklos teritorijoje
telefonu bei kitais elektroniniais įrenginiais naudojamės tik būtinu atveju kaip ryšio priemone. Jeigu nesilaikoma tvarkos,
mokytojas turi teisę paimti įrenginį.
19. Naminiai gyvūnai, kurie yra vedami/nešami į Mokyklą, turi būti skiepyti nuo pasiutligės. Prireikus turi būti pateikiamas
skiepijimo dokumentas.

III. ELGESIO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
20. 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.
21. Netinkamas elgesys atitinkamai stabdomas. Poveikis elgesiui palaipsnis, paaiškinant tolimesnes pasekmes:
● pokalbis su mokytoju, pastebėjusiu įvykį ar su klasės mokytoju iškart po įvykio, esant reikalui įtraukiant liudininkus;
● pokalbis su klasės mokytojais, pranešama bent vienam iš tėvų, esant reikalui įtraukiami visi klasės mokiniai, rašomas
mokinio pasiaiškinimas;
● raštiškas susitarimas dalyvaujant mokiniui, jo tėvams, klasės bei Mokyklos Vaiko gerovės komisijos nariams,
nustatomi veiksmai, lūkesčiai, jų terminai, esant reikalui įtraukiami atitinkami pagalbos specialistai, įstaigos;
● atliekama priemonių, terminų revizija, įskaitant siūlymą keisti mokyklą su tinkamesnėmis galimybėmis ar mokytis
namuose;
● 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 keičiant mokyklą į
atitinkamą įstaigą.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
22. Taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos.
23. Taisyklės skelbiamos Mokyklos interneto tinklalapyje.
24. Mokiniai supažindinami su šiomis Taisyklėmis kasmet.
25. Taisyklės keičiamos Mokyklos mokytojų, ar savivaldos institucijų teikimu.
______________________

