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Mokinių elgesio taisyklės   
MOKYMASIS   

   

1. Mokinys atsakingai vykdo pagrindinę savo pareigą – stropiai mokosi, yra atidus ir aktyvus   

pamokų metu, sąžiningai atlieka užduotis.   

   

2. Atsineša mokymuisi reikalingas priemones.   

   

3. Neatlikęs namų darbų, nepasiruošęs pamokai informuoja mokytoją prieš pamoką.   

   

4. Individualiomis mokymosi priemonėmis (atlasais, žodynais, sąsiuviniais, pratybų 

sąsiuviniais, rašikliais, skaičiuotuvais, liniuotėmis ir kt. ) mokiniai apsirūpina patys.   

   

5. Vadovėliai ir sąsiuviniai turi būti aplenkti, švarūs, sąsiuvinių antraštės turi būti užrašytos  

laikantis vieningų reikalavimų.     

   

6. Kūno kultūros pamokose privaloma sportinė avalynė bei apranga, kuri nedėvima kitų pamokų 

metu.   

   

7. Pamokų bei kitų renginių metu elgiasi drausmingai, netrikdo pamokos ar renginio rimties,  

reaguoja į mokytojo pastabas.   

   

   

LANKOMUMAS   

   

8. Nevėluoja į pamokas.    

   

9. Sąžiningai lanko visas pamokas, pasirinktus modulius ir papildomojo ugdymo užsiėmimus.   

   

10. Iš pamokų dėl svarbių asmeninių priežasčių išeina tik informavęs klasės vadovą arba dalyko   

mokytoją ir gavęs leidimą.   

   

11. Mokinys privalo pranešti neatvykimo į pamokas priežastį tos pačios dienos ryte, o pirmą  
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grįžimo į pamokas dieną pateikti gydytojo arba kitą praleistas pamokas pateisinančią pažymą.   

   

   

BENDROSIOS TAISYKLĖS   

   

12. Kasmet profilaktiškai tikrinasi sveikatą. Laiku pristato sveikatos pažymą.    

   

13. Saugoja jam duotas mokymo priemones, vadovėlius, bibliotekos knygas. Už mokyklai   

padarytą žalą mokiniai (arba jų tėvai, globėjai) atsako įstatymų numatyta tvarka.    

   

14. Mokiniai atsako už klasėje esantį inventorių ir mokymo priemones, tvarką, švarą visoje   

mokyklos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose, salėse, kieme.   

   

15. Draudžiama vaikščioti mokykloje su paltais, striukėmis, juos privaloma laikyti rūbinėje;  

nepalikti kišenėse pinigų bei kitų vertingų daiktų. Už paliktus daiktus atsako pats mokinys.   

   

16. Vilki švarius, tvarkingus ir estetiškus rūbus, patogius darbui pamokose, savo išvaizda   

nešokiruoja ir netrikdo aplinkinių.   

   

17. Draudžiama sėdėti ant palangių ar radiatorių.    

   

18. Draudžiama pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu (jis turi būti išjungtas, laikomas  

kuprinėje), ausinukais, triukšmauti.   

   

19. Draudžiama vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti, vartoti narkotines ir psichotropines 

medžiagas, naudoti smurtą bei pornografiją propaguojančią literatūrą ir reklaminę medžiagą, 

pirotechnikos priemones; apie pastebėtus pažeidimus mokiniai privalo informuoti mokytojus, 

administraciją.   

   

20. Nenaudoja fizinės ir emocinės prievartos, nevartoja necenzūrinių žodžių, nežaidžia azartinių   

žaidimų.   

   

21. Nesineša į mokyklą ugdymo procesui nereikalingų daiktų.    

   

22. Pagarbiai bendrauja su bendramoksliais, mokytojais, mokyklos darbuotojais ir mokyklos 

svečiais.    

   

23. Viešose vietose elgiasi mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauja savo gimnazijai.   

   

24. Laikosi saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų renginių ir išvykų metu.   



   

25. Mokiniai seka skelbiamą informaciją (nutarimus, įsakymus, nurodymus, skelbimus ir kt.) ir 

laiku vykdo išdėstytus reikalavimus.    

  

   

SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS   

   

26. Mokiniai gali būti skatinami: jiems skiriami padėkos raštai, organizuojamos nemokamos 

kelionės ir kt.   

   

27. Mokiniams, nesilaikantiems mokinio elgesio taisyklių, taikomos drausminės priemonės: 

Vaiko gerovės komisijos posėdyje (pildomas protokolas) - žodinis įspėjimas, pastaba, 

papeikimas, griežtas papeikimas. Tėvų iškvietimas į mokyklą, svarstymas Mokyklos tarybos 

posėdyje dalyvaujant tėvams. Už piktybišką mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą sulaukus 

16 m. gali būti šalinamas iš mokyklos.   

   


