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MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

Mokykla, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, 

privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal 

Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos 

laikytis šios būtinos tvarkos. 

I. MOKINIŲ PAREIGOS 

1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos taisyklių, demokratinių gyvenimo 

normų, tausoti mokyklos, kitų mokinių ir visuomenės turtą.  

2. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą. 

3. Į pamokas mokinys ateina atlikęs namų darbus, atsineša visas tai pamokai reikalingas 

priemones. 

4. Mokinys privalo dėvėti tvarkingą mokyklinę uniformą visus mokslo metus. 

5. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose gimnazijos patalpose ir 

jos teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos palikti tvarkingą klasę, 

po renginio - salę. 

6. Įėjus į kabinetą mokytojui, mokyklos administracijai arba svečiui, mokiniai privalo 

atsistoti. 

7. Mokinys privalo tausoti vadovėlius - aplenkti juos, neprirašinėti, neplėšyti. Gavęs vadovėlį, 

įsirašyti pavardę, vardą, klasę, mokslo metus. 

8. Internetu mokyklos skaitykloje ir bibliotekoje mokinys gali naudotis tik mokymosi tikslais. 

9. Valgykloje valgyti galima tik pertraukų metu, o 11-12 klasių mokiniai pietus gali valgyti 

laisvos pamokos metu. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, deramai elgtis su maistu. 

10. Atėjus į mokyklą, mokiniai privalo viršutinius drabužius palikti rūbinėje: striukių 

kišenėse nepalieka pinigų ar kitų vertingų daiktų. Gimnazija už dingusius daiktus neatsako. 

11. Mokinys turintis išvykti iš  pamokų pristato raštiška tėvų prašymą. 

12. Pablogėjus sveikatai, išeiti iš mokyklos galima gavus raštišką sveikatos priežiūros 

specialistės, klasės auklėtojo arba direktoriaus pavaduotojo sutikimą. 

13. Praleidus pamokas, būtina turėti pamokų pateisinimo pažymas: už tris dienas per mėnesį - 

galioja tėvų pažyma, už ilgesnį laikotarpį - medicininė pažyma. 

II. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

14. Be priežasties vėluoti, praleisti ir išeiti iš pamokų. 



15. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti mokykloje ir mokyklos teritorijoje. 

16. Atsinešti į gimnaziją toksinių medžiagų, ginklų, pirotechnikos gaminių. 

17. Gimnazijos teritorijoje ribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. gimnazijoje ir jos 

teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti, fotografuoti ir įrašinėti kitų gimnazijos 

bendruomenės narių pokalbius bei jų veiklą, be jų sutikimo. 

18. Pamokos metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis. 

19. Atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūrą, įrašus, kurie tiesiogiai skatina ar 

propaguoja nacionalinę nesantaiką, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

20. Per pamokas valgyti, kramtyti gumą ir gerti gaiviuosius gėrimus. 

21. Sėdėti ant palangių, grindų, lakstyti, kelti triukšmą, šiukšlinti. 

22. Pamokų metu mokykloje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures ir dėvėti sportinę ir kitą  

nederančią prie mokyklinės uniformos aprangą. 

23. Įvesti pašalinius žmones į gimnaziją ir į jos renginius be gimnazijos administracijos 

leidimo. 

24. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius ir 

kurstyti tautinę nesantaiką. 

25. Gadinti gimnazijos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus. 

III. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

26. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į gimnaziją sutarties, 

vengiančiam lankyti, individualiai taikomos šios nuobaudos: 

26.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne; 

26.2. direktoriaus įsakymu skiriamas pastaba, papeikimas ir griežtas papeikimas; 

26.3. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje dalyvaujant mokiniui, 

mokinio tėvams. 

26.4. Mokytojų tarybos nutarimu, gali būti šalinamas iš mokyklos (jei mokiniui yra daugiau 

nei 16 metų). 

26.5. Pranešimas teisėtvarkos institucijai (už piktybinį ir šiurkštų Mokinių elgesio taisyklių 

pažeidimą). 

              27. Sugadinęs gimnazijos turtą, mokinys kartu su tėvais (globėjais/rūpintojais) atlygina 

mokyklai padarytą žalą. 

              28. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau – 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į 

kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 

29. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) 

kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokyklos darbuotojas, esant Rekomendacijose dėl 



poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 

2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti 

Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis 

šių veiksmų: 

29.1. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą, kad padėtų nutraukti netinkamą elgesį; 

29.2. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą: 

29.3.1. Jeigu gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų 

daiktų, gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos vadovą arba jo įgaliotą 

asmenį; 

29.3.2. Parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai du gimnazijos darbuotojai. Paaiškėjus, kad 

mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) 

arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.  

29.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus: 

29.4.1.užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, gimnazijos 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;  

29.4.2. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius  

gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

29.4.3. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo 

galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

29.4.4. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar renginį, kai jis nepaiso pakartotinių 

reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, salės, 

valgyklos ar pan.); 

30. Mokiniui, nuolat ir sistemingai nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į 

gimnaziją sutarties, vengiančiam lankyti mokyklą, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama 

informacija savivaldos ar teisėsaugos institucijoms. 

31. Už piktybinį mokinių taisyklių nesilaikymą, Mokytojų tarybos nutarimu, mokiniai gali būti 

šalinami iš mokyklos. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

32. Klasių auklėtojai, dalykų  mokytojai, mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiuo tvarkos 

aprašu kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį. 

33. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami tėvų susirinkimų 

metu. 

34. Taisyklės skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje, stenduose. 
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