
 XI. MOKINIŲ DARBO ORGANIZAVIMO, JŲ ELGESIO TAISYKLĖS,  

SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMA 

 

54. Mokinių elgesio taisyklės, mokinių pareigos: 

54.1. šios vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja mokinių elgesį ir jų pareigas prieš 

pamokas, pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl reikalavimų ir mokinių, pažeidžiančių 

šias taisykles, atsakomybę. Šios taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos švietimo 

įstatymu, mokyklos nuostatais, valstybės dokumentais, reglamentuojančiais mokyklų veiklą. 

54.2. mokinio elgesio taisyklių pažeidimai fiksuojami Mokinio elgesio taisyklių pažeidimų 

registracijos žurnale, parengtame pagal prevencinės programos Olweus rekomendacijas. 

54.3. kiekvienas mokinys privalo žinoti ne tik taisykles, skirtas mokiniams, bet ir sutarties 

su gimnazija sąlygas, su kuriomis mokinį privalo supažindinti klasės vadovas; 

54.4. mokinys gimnazijos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už gimnazijos teritorijos ribų 

vadovaujasi etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais, saugo savo 

gimnazijos garbę; 

54.5. mokinys į pamoką ateina nuskambėjus skambučiui, pavėlavęs į pamoką atsiprašo ir 

paaiškina pavėlavimo priežastį; 

54.6. draudžiama išeiti iš gimnazijos teritorijos pamokų/pertraukų metu; 

54.7. pamokoje mokinys privalo turėti pamokai reikalingas priemones; pamokų bei kitų 

renginių metu privalo elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/renginio rimties, reaguoti į mokytojo 

ar mokyklos personalo pastabas; 

54.8. mokiniai privalo kasdien dėvėti uniformą, išskyrus penktadienį.  Mokiniai į gimnaziją 

ateina apsirengę tvarkingai, patalpose nedėvi viršutinių rūbų (paltų, striukių, kepurių, gobtuvų). 

Mokinio išvaizda (šukuosena, makiažas, papuošalai, manikiūras) turėtų būti kukli, nešokiruojanti, 

netrikdanti aplinkinių dėmesio; 

54.9. neatvykusio į gimnaziją (pamoką) mokinio tėvai (globėjai) informuoja klasės vadovą 

apie neatvykimo priežastį tą pačią dieną, o pateisinamąjį lapelį mokinys pristato iškart atvykęs į 

gimnaziją; 

54.10. mokinys privalo kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą iki rugsėjo 15 d.; susirgęs ar 

susižeidęs kreiptis į mokyklos slaugytoją ar mokytoją – draudžiama neperspėjus išeiti iš gimnazijos; 

54.11. pamokų, renginių, laisvalaikio ir ekskursijų metu mokiniai laikosi saugaus elgesio ir 

priešgaisrinės saugos reikalavimų, su kuriais supažindina klasės vadovas; 

54.12. mokiniai patys rūpinasi asmeninių daiktų apsauga, nepalieka jų klasėse išeidami į 

kitas mokymo ar renginių patalpas, išvykdami iš gimnazijos. Persirengęs kūno kultūros pamokoms, 

drabužiuose nepalieka vertingų daiktų (už jų saugumą gimnazija neatsako). Kūno kultūros 

pamokose mokiniams draudžiama segėti auskarus, grandinėles ir mūvėti žiedus; 

54.13. draudžiama leisti savo laisvalaikį be mokytojo (klasės vadovo) priežiūros gimnazijoje 

po pamokų/užsiėmimų, nes už mokinių saugumą tuo metu gimnazija neatsako; 

54.14. draudžiama naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę 

(pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti, gąsdinti, ciniškai, vulgariai replikuoti; ir pan.) prievartą; 

draudžiama reketuoti; vartoti necenzūrinius žodžius,  

54.15. draudžiama gimnazijoje vartoti, pardavinėti ar perduoti psichoaktyvias medžiagas 

(tabaką, alkoholį, narkotines medžiagas, vaistus, energetinius gėrimus ir pan.) ar atvykti į gimnaziją 

nuo jų apsvaigus, rūkyti elektronines  cigaretes; 

54.16. draudžiama gimnazijoje lošti kortomis bei žaisti kitus azartinius žaidimus; 

54.17. pamokoje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais, mp grotuvais, mobiliaisiais 

telefonais kaip skaičiuotuvais. Mokytojas turi teisę atimti iš mokinio minėtus daiktus ir grąžinti tik 

atvykus tėvams. Pamokos metu draudžiama triukšmauti koridoriuje (groti muziką mobiliaisiais 

telefonais, mp grotuvais ir pan.). 



54.18. Mokiniai privalo laikytis švaros bei tvarkos visoje gimnazijos teritorijoje: 

kabinetuose, koridoriuose, salėse, bibliotekoje, kieme, ir negadinti gimnazijos turto. Sugadinus turtą 

ar padarius kitokią materialinę žalą gimnazijai,  mokinys ir jo tėvai atlygina padarytą žalą per 10 

dienų. 

            55. Mokiniai turi teisę: 

            55.1. įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

            55.2. pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei mokinio saviraiškos 

poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, egzamino 

tipą; 

            55.3. būti objektyviai įvertinti už mokymosi pasiekimus; 

            55.4. gauti socialinę, psichologinę, specialiąją informacinę pagalbą, informaciją apie savo 

pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

            55.5. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

            55.6. įstatymo nustatyta tvarka ginti savo teises; 

            55.7. dalyvauti, kai svarstomi su mokinio elgesiu susiję klausimai; 

            55.8. naudotis mokymo priemonėmis bei baze; 

            55.9. mokytis savitarpio pagarba grįstoje psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti psichinę – fizinę būklę atitinkantį mokymosi krūvį ir higienos reikalavimus 

atitinkančią darbo vietą.  

            56. Mokinių skatinimas. Labai gerai besimokantiems, pilietiškiems, aktyviausiems, 

laimėjusiems prizines vietas olimpiadose, rajoniniuose, zoniniuose, apskrities ir respublikiniuose 

konkursuose, varžybose ir parodose mokiniams skatinti taikomos šios priemonės: 

            56.1. direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, padėka tėvams; 

            56.2. apdovanojimas mokyklos padėkos raštu; 

            56.3. ekskursija; 

            57. Mokinių drausminimas. Mokiniams drausminti gali būti taikomos šios priemonės: 

            57.1. žodinis įspėjimas; 

 57.2  pastaba, kuri įrašoma į elektroninį dienyną; 

 57.3 drausmės pažeidimo pažyma (priedas Nr.1) (rašo klasių vadovai, socialinė pedagogė, 

mokytojai, administracija). Šias pažymas registruoja ir saugo socialinė pedagogė; 

 57.4. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas, griežtas papeikimas, paskelbiant įsakymą 

skelbimų lentoje visų mokinių žiniai; 

 57.5. tėvų iškvietimas į gimnaziją. Sutarties sąlygų aptarimas su mokiniu ir jo tėvais; 

 57.6. pokalbis Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Mokinio tėvai (globėjai) dalyvauja arba 

informuojami (atsakingi klasių vadovai); 

 57.7. laikinas mokinio pašalinimas iš pamokų (sprendžia gimnazijos direktorius) 

 57.8. laikinas (terminuotas) mokinio pašalinimas iš gimnazijos (sprendžia gimnazijos 

direktorius) 

 57.9. pokalbis gimnazijos Direkcijos posėdyje.  Mokinio tėvai (globėjai) dalyvauja arba 

informuojami (atsakingi klasių vadovai); 

 57.10. pranešimas Nepilnamečių reikalų inspekcijai (už sunkų nusikaltimą, piktybinį 

Mokinių elgesio taisyklių pažeidimą), pranešimas VTAT (už tėvų valdžios nepanaudojimą arba 

panaudojimą priešingai vaiko interesams ar kliudymą jaunimui mokytis, rūkymą ir alkoholio 

vartojimą gimnazijos teritorijoje); 

 57.11. svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje gimnazijos direktoriaus teikimu, informuojant 

mokinio tėvus (globėjus). Informuoja klasių vadovai; 

 57.12. už rūkymą, psichoaktyvių medžiagų pardavinėjimą gimnazijos patalpose, teritorijoje 

ir prieigose, direktoriaus teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Policijos komisariato 

Nepilnamečių reikalų poskyriui dėl prevencinio pokalbio arba administracinio poveikio priemonių 

taikymo, apie tai informuojami tėvai (globėjai); 


