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7 priedas

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

Mokyklos bendruomenės tarpusavio santykiai pagrįsti Švento Rašto principu
„Kaip norite, kad jums žmonės darytų, taip ir jūs darykite jiems“(Lk 6,31)

1. Privalai laikytis gimnazijoje priimtų elgesio normų, gerbti visus mokyklos bendruomenės
narius.

2. Privalai gerbti ir saugoti Gimnazijos vardą, mandagiai elgtis, sveikintis su mokytojais ir
svečiais.

3. Draudžiama į gimnaziją neštis daiktus, nereikalingus mokomiesiems užsiėmimams (alkoholį,
rūkalus, narkotines medžiagas, pirotechniką, sveikatai ar gyvybei pavojingas medžiagas ir
daiktus).

4. Draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus,
negavus asmens sutikimo;

5. Draudžiama platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo
priemones, socialinius tinklalapius internete.

6. Kiekvienas mokinys susipažįsta su mokinio elgesio taisyklėmis pasirašydamas.

PAMOKOS

7. Į pamokas ateik laiku ir nevėluok. Pavėlavęs pagal tvarkaraštį į pirmą pamoką daugiau kaip
15 min. būsi neįleistas į pamoką.

8. Viršutinius drabužius pasikabink tam skirtose vietose.
9. Be pateisinamos priežasties nepraleidinėk pamokų. Tėvai gali pateisinti praleistas pamokas tris dienas

iš eilės, o per mėnesį - iš viso penkias dienas. Pamokų praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai
(gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar teisėtų atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne
vėliau kaip per 1 darbo dienas nuo atvykimo į mokyklą dienos. Šiame punkte nustatytu terminu



nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos
kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties.

10. Atsinešk į gimnaziją vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones, reikalingas tos dienos
pamokoms.

11. Visada būk pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošei pamokai, neatlikai
namų darbų, pranešk apie tai mokytojui prieš pamoką, o vėliau atsiskaityk.

12. Būk drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyk draugams ir mokytojui.
13. Per pamokas laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlik visas mokytojo

skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyk dirbti kitiems mokiniams, neužsiimk pašaline,
nesusijusia su mokymo procesu veikla: nežaisk, nerašinėk raštelių, nekalbink draugų ir kt.).

14. Nesinaudok mokykloje mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis,
nesusijusiomis su mokymo procesu. Kai pažeisi šią taisyklę, mokytojas paims telefoną ar kitą
trukdančią darbui priemonę ir ją perduos mokyklos administracijai. Priemonė grąžinama
mokinio tėvams/globėjams).

15. Pamokoje nekramtyk kramtomos gumos, be mokytojo leidimo nevalgyk, negerk jokių
gėrimų.

16. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui.

PERTRAUKOS

17. Per pertraukas išeik iš kabineto, leisk budintiems mokiniams ar mokytojui jį išvėdinti.
18. Pertraukų metu nebėgiok, nerėkauk, nežaisk kamuoliu tam neskirtose vietose, saugok savo ir

kitų sveikatą.
19. Nevartok necenzūrinių žodžių ir gestų.
20. Gerbkite vienas kitą, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius.
21. Nenaudok fizinės (nesimušk, nesistumdyk, nesispardyk ir pan.) ir emocinės (nesityčiok,

neprasivardžiuok, negrasink, ir pan.) prievartos.
22. Gimnazijos patalpose nebūk su kepure ar gobtuvu.
23. Be leidimo ir be priežiūros nepalikti mokyklos teritorijos.

TARPUSAVIO SANTYKIAI

24. Gerbk mokytojus, neatsikalbinėk.
25. Būk draugiškas su visais mokyklos mokiniais.
26. Iškilusias problemas spręsk taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio spaudimo ar kitų

netinkamų būdų.
27. Nežemink gimnazijos mokinių ir nesityčiok iš jų dėl aprangos, šukuosenos ar kitų dalykų.
28. Būk mandagus su visais gimnazijos darbuotojais, gerbk jų darbą.



29. Gimnazijos svečius sutik mandagiai ir kultūringai, taip pat elkis ir pats būdamas svečiuose.

GIMNAZIJOS TURTAS IRAPLINKA

30. Nerūkyk, nevartok alkoholio ir kitų kenksmingų medžiagų gimnazijoje ir jos teritorijoje.
31. Nešiukšlink gimnazijoje, jos kieme ir visoje aplinkoje.
32. Saugok mokyklos turtą ir nerašinėk ant sienų ir suolų.
33. Būk atsakingas už savo darbo vietą. Palik ją tvarkingą.
34. Tausok vadovėlius ir kitas mokyklos knygas. Į biblioteką jas grąžink tvarkingas.

VALGYKLOJE

35. Valgykloje elkis drausmingai, nusinešk savo indus.
36. Nesinešk puodelių į klasę.

PAGYRIMAI IR NUOBAUDOS

37. Už labai gerus mokymosi rezultatus, aktyvumą, pasiekimus konkursuose, olimpiadose ir
pavyzdingą lankomumą mokyklos administracija pagirs ir paskatins Tave padėkomis bei
daiktiniais apdovanojimais.

38. Už mokyklos vidaus tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą, nuolatinį ir
piktybinį jų pažeidinėjimą Tau bus taikomos įvairios nuobaudos: pastaba, įspėjimas,
papeikimas, griežtas papeikimas, šalinimas iš mokyklos.

39. Už netinkamą elgesį, pamokų praleidinėjimą be priežasties į mokyklą bus kviečiami Tavo
tėvai (globėjai) ir Tavo elgesys bus svarstomas administracijos pasitarimuose, Vaiko gerovės
komisijos posėdžiuose, skiriant tam tikrą nuobaudą.
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