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MAŽEIKIŲ R. ŽIDIKŲ MARIJOS PEČKAUSKAITĖS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Gimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir 

patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.  

2. Mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir 

vidaus tvarką bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir drausminimą.  

3. Mokinių taisyklės grindžiamos L R švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo 

ir mokslo ministerijos norminiais aktais.  

 

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

4. Mokinys turi teisę:  

4.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą; 

4.2. į nešališką pasiekimų vertinimą ir įsivertinimą (aptarti su dalykų mokytojais mokymosi 

pasiekimų vertinimo būdus, laikotarpius, kriterijus, išsakyti lūkesčius, stebėti asmeninę pažangą); 

4.3. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje; 

4.4. gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, ugdymo(si) karjerai informacinę 

pagalbą;  

4.5. gauti informaciją apie gimnazijos mokymo programas, privalomus bei pasirenkamuosius 

dalykus, modulius, jų pasirinkimo ir keitimo tvarką;  

4.6. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius  modulius (I-IV gimnazijos kl.), 

pasirenkamųjų dalykų programas ir kursus (III-IV gimnazijos kl.), valandas ugdymo poreikiams 

tenkinti (1-8, I-II gimnazijos kl.), neformaliojo švietimo programas (1-8, I-IV gimnazijos kl.); 

sulaukęs 14 metų pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, 70.8. dalyvauti 

gimnazijos savivaldoje;  

4.7. teikti pasiūlymus dėl gimnazijos edukacinių erdvių (ugdymosi aplinkos) kūrimo ir 

tvarkymo.  

4.8. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;  

4.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

4.10. naudotis gimnazijos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių 

technologijų įranga mokymosi tikslais;   

4.11. konsultuotis su mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos vadovais.  

5. Mokinio pareigos:  

5.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, valstybės istoriją, simbolius, papročius ir 

tradicijas, būti pilietiškai aktyviam, patriotiškai sąmoningam; 

5.2. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų tvarką  

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

5.3. mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo  programas iki 16 metų;  

5.4. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;  

5.5. vykdyti gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai  

susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu;   

5.6. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis; 
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5.7. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, laiku pateikti praleistas 

pamokas pateisinantį dokumentą (nustatyta tvarka); 

5.8. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

5.9. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų; 

5.10. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

5.11. saugoti savo daiktus, už prapuolusius daiktus ir pinigus gimnazija neatsako; 

5.12. pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones ir knygas, laikytis rimties, reikiamos 

darbo tvarkos pamokoje, reaguoti į mokytojo pastabas. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su 

sportine apranga. Negalint dalyvauti kūno kultūros pamokose, stebėti ją sporto salėje, žaisti stalo 

žaidimus (šaškės, šachmatai); 

5.13. pertraukų metu išeiti iš kabineto (klasės), išjungti mobiliųjų telefonų garsinius signalus, 

reaguoti į budinčių pastabas; 

5.14. viršutinius drabužius (paltus, striukes) kabinti paskirtoje rūbinėje;   

5.15. rūpintis savo kalbos kultūra, savo nuomonę, pasiūlymus reikšti taktiškai ir mandagiai;  

5.16. valgykloje valgyti tik nustatytu laiku. Nesistumdyti (aptarnaujami tik stovintys eilėje ir 

be striukių ar paltų), nelaistyti ir nedrabstyti maisto, netrukdyti valgyti kitiems, pavalgius – nusinešti 

naudotus indus.  

5.17. laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose ir teritorijoje, saugoti ir prižiūrėti 

gimnazijos želdinius ir turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už 

sąmoningą jų niokojimą, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako 

materialiai;  

5.18. išvykti į sporto varžybas, išvykas bei kitus renginius tik gimnazijos direktoriui ar jo 

įgaliotam asmeniui leidus. Išvykų  metu elgtis kultūringai bei saugiai;   

5.19. baigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą bei išvykdamas iš 

gimnazijos mokinys privalo atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ar dėstančiu mokytoju ir grąžinti 

mokiniui skirtą laikinai naudoti mokyklos turtą. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir 

bibliotekininkė;  

5.20. rūpintis geru gimnazijos vardu. Atstovauti gimnazijai olimpiadose, rajono ir respublikos 

renginiuose, sporto renginiuose, meno festivaliuose.  

5.21. laikytis Olweus patyčių prevencijos programos taisyklių:  

5.21.1 mes nesityčiosime iš kitų;  

5.21.2. mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti;  

5.21.3. mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti; 

5.21. 4. jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems 

gimnazijoje ir/arba namuose; 

5.22. pavežami į gimnaziją mokiniai privalo vadovautis gimnazijos direktoriaus įsakymu 

patvirtintomis Saugaus elgesio autobuse/mokykliniame autobuse taisyklėmis. 

5.23. mokiniai gyvenantys mokyklos bendrabutyje privalo laikytis gimnazijos direktoriaus 

patvirtintomis Bendrabučio gyventojų vidaus tvarkos taisyklėmis. 

6. Mokiniui draudžiama:  

6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės 

narių; 

6.2. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką, 

elektronines cigaretes, alkoholį, energetinius gėrimus, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų;  

6.3. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos 

gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;  

6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis; 

6.5. be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis; \ 

6.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo. 

Pažeidus šią nuostatą mobilusis telefonas, garso ir vaizdo technika yra paimama iš mokinio, 

perduodama klasės vadovui ar socialiniam pedagogui ir grąžinama tik tėvams (globėjams);  
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6.7. pasinaudoti kito asmens prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis ir įeiti į 

elektroninį dienyną.  

6.8. pamokos metu vaikščioti, triukšmauti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką. 

Pamokos metu dėvėti striukes, paltus kailinius ir kt.(jei gimnazijos patalpose yra aukštesnė nei 15º C 

temperatūra). Laikyti viršutinius drabužius klasėje;   

6.9. savavališkai išeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš pamokų išeiti – kreiptis į 

klasės vadovą;  

6.10. teršti gimnazijos patalpas ir aplinką, lakstyti, triukšmauti, stumdytis, keiktis, spardyti 

sienas, trankyti duris, sėdėti ant palangių ir dėti ant jų kuprines ir/ar striukes, žaisti azartinius 

žaidimus, telefonų krovėjais;  

6.11. gadinti ar pasisavinti gimnazijos ar kitų asmenų turtą;  

6.12. savo elgesiu sukurti kitiems ar sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar 

moralinį pažeminimą;  

6.13. pamokų ar/ir pertraukų metu slapta filmuoti, fotografuoti ar įrašyti garsą;  

6.14. įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie 

tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;  

6.15. demonstruoti intymumą gimnazijos patalpose.  

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

  

7. Mokiniai skatinami už laimėjimus ir pasiekimus: 

7.1. labai gerą ir gerą mokymąsi, atstovavimą gimnazijai olimpiadose, tarptautiniuose, šalies 

ir rajono konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne gimnazijos 

organizuotose renginiuose; 

7.2. aktyvią veiklą gimnazijos savivaldos institucijose;  

7.3. aktyvų dalyvavimą popamokinėje, socialinėje veikloje;  

7.4. neleidimą kitam nusižengti, pažeidėjo sulaikymą;  

7.5. už kitą veiklą, kuri teigiamai įtakoja gimnazijos įvaizdį.  

8. Mokiniai skatinami šiomis priemonėmis:  

8.1. kitų institucijų padėkos raštu, dovana, pagal gimnazijos teiktą rekomendaciją; 

8.2. gimnazijos padėkos raštu, dovana;  

8.3. nemokama išvyka, ekskursija, renginiu ir pan.;  

8.4. mokinio nuotraukos patalpinimu į gimnazijos pirmūnų lentą, gimnazijos interneto 

svetainę ir kt.;  

9. Mokiniai gali būti skatinami iškarto po laimėjimo ar pasibaigus mokslo metams, 

renginiuose, per klasės valandėles ir kt.  

10. Siūlyti skatinti mokinį gali administracijos darbuotojai, klasės auklėtojas, pedagogai, 

teikdami direktoriui rekomendaciją raštu ar žodžiu.  

11. Už labai gerą ir gerą mokymąsi, aktyvią veiklą, svarbius pasiekimus gimnazijai mokiniai 

yra apdovanojami nustatytos formos gimnazijos padėkos raštu su gimnazijos simbolika. 

12. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles ir Olweus patyčių prevencinės programos 

taisykles, taikomos drausminės poveikio priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (įspėjimas).  

13. Mokiniui nesilaikant gimnazijos mokinio elgesio taisyklių klasės auklėtojas, mokytojai, 

administracija ir kiti gimnazijos darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį 

žodžiu, prašyti parašyti situacijos paaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus apie elgesį ir/ar siūlyti 

pagalbos būdų ieškoti Vaiko gerovės komisijai.  

14. Mokinys praleidžiantis be pateisinamos priežasties daug pamokų per pusmetį, nuolat 

laiku neatvykstantis į pamokas, nesilaikantis šių Taisyklių, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos 

posėdį.  

15. Už itin sunkius nusižengimus gimnazijoje ar išvykose (kito asmens sveikatos 

sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą ir pan.) iš karto informuojami mokinio 

tėvai ar globėjai ir policija. 
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16. Mokiniui gali būti taikomos LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

nustatytos priemonės (gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar 

vidutinės priežiūros priemonė).  

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

kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, gimnazijos 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 

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

imtis šių veiksmų:  

17.1.  pakeisti mokinio ugdymosi vietą;  

17.2. iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;  

17.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;  

18. Už sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius 

veiksmus, Mokymo sutarties nesilaikymą Mokytojų tarybos ir/ar VGK komisijos, ir/ar Gimnazijos 

tarybos sprendimu su mokiniu, turinčiu 16 metų, nutraukiama mokymo sutartis.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATO 

 

19. Priimtą į gimnaziją mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės 

auklėtojas mokslo metų pradžioje. 

20. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su Vaikų saugos 

ir sveikatos instrukcijomis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje, išvykose ir t.t..  

21. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas el. dienyne „Saugaus elgesio 

instruktažuose“ ir mokinių instruktažų byloje.  

22. Mokytojai ir/ar klasių auklėtojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis 

bei instrukcijomis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.  

23. Taisyklės skelbiamos gimnazijos internetinėje svetainėje. 

_______________________________ 


