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ŠIRVINTŲ R. GELVONŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir 

saugią   aplinką mokiniams, mokytojams, klasių auklėtojams, kitiems darbuotojams ir 

jų šeimos nariams. Kad įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, 

nuoširdus bendravimas tarpusavyje taptų įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už 

save ir kitus. 

2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus darbo 

taisyklių, moralės ir etikos principais grįsti savo gyvenimą. 

 
II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

3. Mokinys turi teisę gauti: 

3.1. informaciją apie mokyklos siūlomas programas ir mokymosi formas; 

3.2. geros kokybės švietimo paslaugas, t.y. mokytis pagarba pagrįstoje, 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus 

atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

3.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos švietimo ir 

mokslo ministro įsakymu patvirtintą Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo 

samprata bei Gelvonų vidurinės mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų 

bendraisiais vertinimo kriterijais; 

3.4. psichologinę, logopedo, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę 

pagalbą; 

3.5. informaciją apie savo elgesio ir pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi 

susijusią informaciją; 

3.6. socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

3.7. nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

3.8. esant būtinybei, mokymą namuose arba Mokytojų tarybai pritarus, mokymąsi 

savarankiškai; 

3.9. nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, 

kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi 

tikslais), sporto įrenginiais, sporto aikštynu, technologijų įranga. 
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4. Mokinys turi teisę dalyvauti: 

4.1. mokyklos savivaldoje, kur galima teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir 

neformaliojo švietimo veiklos tobulinimo mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka, 

mokinio elgesio taisyklių koregavimo; 

4.2. posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys, reikalui esant, prašyti, kad būtų 

ginamas; 

4.3. mokykloje organizuojamų būrelių, jaunimo organizacijų, visuomenės 

gyvenimo veikloje, kuri neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę 

brandą, lavina kūrybinius gebėjimus; 

4.4. olimpiadose, varžybose, konkursuose, viktorinose. 

5. Mokinys turi teisę pasirinkti: 

5.1. mokyklos (ir už mokyklos ribų) siūlomas neformaliojo švietimo programas; 

5.2. sulaukęs 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programas; 

5.3. sulaukęs 16 metų kitą mokymosi ir veiklos formą. 
 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

6. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų mokyklos vidaus 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

7. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

8. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, 

paisyti jų nuomonės. 

9. Gerbti valstybės istoriją, savo mokyklą,  papročius, tradicijas, simbolius. 

10. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba, gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti 

tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms. 

11. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų 

praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar 

įstatyminių atstovų raštai ir kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 

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. Tėvai 

(globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės ir 

pavienes pamokas. 

12. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas 

mokymuisi būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų 

sąsiuvinius, atlasus, sportinę aprangą ir kt.). 

13. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos: atlikti 

visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems 

mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, 

nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais ir kt.). 

14. Vieną kartą per kalendorinį mėnesį pateikti tėvams (globėjams) iš klasės 

auklėtojo gautą atspausdintą informaciją apie mokymosi rezultatus, jei mokinio tėvai 

(globėjai) neturi galimybės naudotis internetu. 

15. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. Į mokyklą 

ateiti švaria, tvarkinga apranga. 

16. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje. 
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17. Gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus. 

18. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) 

pamokų metu laikyti rūbinėje. 

19. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir mokyklos turtą: inventorių, 

patalpas, baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų 

nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). Žalos atlyginimą 

mokykloje nustato mokyklos administracijos patvirtinta tvarka. 

20. Iki rugsėjo 10 d. pristatyti klasės auklėtojai galiojančią medicininę pažymą ir 

kitus reikalingus dokumentus. 

21. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo 

priemones, iš mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt. 

22. Būti draugišku su visais mokyklos mokiniais. 

23. Spręsti taikiai iškilusias problemas, nenaudojant smurto, psichologinio 

spaudimo ir kitų netinkamų būdų. 

24. Nežeminti mokyklos mokinių ir nesityčioti iš jų. 

25. Vykdyti paskirtus įpareigojimus ir įsipareigojimus. 

26. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas. 

27. Mokykloje ir renginių už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo 

elgesio reikalavimų. 

28. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti. 
 

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

29. Laikytis saugos reikalavimų ir palaikyti tvarką: nebėgioti, nesistumdyti, 

netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nerašinėti ant sienų, taupiai naudoti 

elektros energiją, vandenį. 

30. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės. 

31. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių. 
 

                           V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE 

 

32. Eiti valgyti nustatyta tvarka.  

33. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje. 

34. Vykdyti budinčiųjų mokytojų ir valgyklos darbuotojų nurodymus. 

35. Nemėtyti maisto, nereikalauti jo iš kitų mokinių. 

36. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

37. Mokyklos valgykloje galima tik valgyti (negalima rašyti, skaityti, žaisti, 

trukdyti valgančiajam, nesėdėti ant palangių). 
 

                                        VI. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

38. Įsinešti į mokyklą daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu ir medžiagų, 

pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai: šaunamųjų ginklų, peilių, dujų balionėlių, 

petardų, narkotinių,  psichotropinių medžiagų ir kt. 
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39. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines 

medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus ir žaidimus, kurių metu galima susižaloti 

ar sužaloti kitus mokinius, taip pat draudžiama ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją 

apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų. Pastebėjus šiuos 

pažeidimus, pranešti tėvams, o esant reikalui, kviesti policiją ar greitosios medicinos 

pagalbą. 

40. Kviestis ir vestis į mokyklą pašalinius asmenis. 

41. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis 

priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. 

Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar 

kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir 

grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys antrą kartą pažeidžia šią taisyklę, mokytojas 

paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui 

pamokoje priemonę. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams. 

42. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus. 

43. Atsinešti į mokyklą ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, 

laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, 

smurtą, pornografiją. 

44. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokytojų ir mokinių) 

veiklą ir pokalbius. 

45. Pamokos metu išeiti iš kabineto, nebent mokytojui leidus, trukdyti 

mokytojams vesti pamokas. 

46. Esant laisvai pamokai  triukšmauti koridoriuose, sėdėti rūbinėje.  

47. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu tam 

neskirtose vietose, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti, trukdyti 

įeiti į mokyklą ir kt. 

48. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus 

daiktus. 

49. Prekiauti mokykloje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, 

kuri yra numatyta mokyklos organizuojamų renginių metu. 

50. Niokoti mokyklos turtą: laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti 

šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti , spardyti sienas ir kt. 

51. Mokyklos patalpose būti su kepurėmis, gobtuvais. 

Visi daiktai, nesusiję su ugdymo procesu, bus paimami ir grąžinami tik 

tėvams (globėjams). 
 

VII. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

52. Žodžiu (pagyrimas). 

53. Klasės auklėtojo, dalykų mokytojų paskatinimai ir padėkos, įrašant  į 

elektroninį dienyną. 

54. Raštu padėka, teikiama mokyklos direktoriaus įsakymu: 

            54.1. už gerą, labai gerą arba puikų mokymąsi; 

      54.2. už aktyvų dalyvavimą klasės, mokyklos bendruomenės ir visuomenės 

gyvenime;  
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      54.3. už labai gerą pamokų lankymą (nepraleista nė viena pamoka per 

pusmetį, mokslo metus). 

 55. Galimybė dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose 
 

VIII. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

56. Įspėjimas žodžiu – taikoma mokiniui, pirmą kartą padarius nežymius elgesio 

taisyklių pažeidimus.  

57. Paaiškinimas su pasižadėjimu – taikoma mokiniui pakartotinai padarius 

elgesio taisyklių pažeidimus. Mokinys rašo pasiaiškinimą ir įsipareigoja nekartoti 

padarytų pažeidimų. Antrą kartą parašius pasiaiškinimą, mokinys rašo elgesio 

taisykles, paminėtas III – VI dalyse. Pasiaiškinimai perduodami socialinei pedagogei. 

58. Pranešimas tėvams – taikoma mokiniui, neįvykdžius sutartyje su mokiniu 

nustatytų mokinio įsipareigojimų ir kai poveikio priemonės, nurodytos 53 ir 54 

punktuose nepadaro jokio poveikio. 

59. Griežtas papeikimas direktoriaus įsakymu – taikoma mokiniui,  už 

pasikartojantį įžūlų elgesį su mokyklos bendruomenės nariais, chuliganizmą, 

trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą mokyklos 

teritorijoje, alkoholinių gėrimų narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą 

mokykloje, atvykimą į mokyklą apsvaigus, tyčia sugadintą ar sunaikintą mokyklos 

turtą.  

 60. Svarstymas Mokinio gerovės komisijos posėdyje taikoma mokiniui už 

nuolatinius piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus, už sistemingą pamokų 

praleidinėjimą, nesimokymą, surinkus tris pasiaiškinimus apie elgesio taisyklių 

pažeidimus. Esant reikalui, siūloma perduoti rajono Vaiko gerovės komisijos 

svarstymui. Svarstytų mokinių sąrašas skelbiamas mokyklos bendruomenei raštu. 

61. Šalinimas iš mokyklos – taikoma mokiniui, kuris nevykdo visų priemonių, 

paminėtų 53 – 57 punktuose. Šalinimo iš mokyklos klausimą aptaria Mokytojų 

taryba. Jei Mokytojų taryba pritaria šalinimui, mokyklos direktorius teikia šį nutarimą 

svarstyti Mokyklos tarybai. Mokyklos tarybos sprendimas  yra galutinis. 
___________________________________ 


