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įsakymu Nr. V - 139
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Pakruojo r. Žeimelio
gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių teises ir pareigas, jų darbą ir tvarką mokykloje bei
apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas ir poveikio priemonių taikymą.
2. Taisyklių tikslas - ugdyti mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir
patriotišku žmogumi, gebančiu gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje, moralės ir etikos
principais, grįsti savo bendravimą su visais Gimnazijos bendruomenės nariais.
II SKYRIUS
TEISĖS
3. Mokinys turi teisę:
3.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį;
3.2. įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
3.3. atstovauti Gimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kt. renginiuose;
3.4. gauti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
3.5. kreiptis rūpimais klausimais į Gimnazijos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;
3.6. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
3.7. naudotis Gimnazijos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių
technologijų įranga mokymosi tikslais;
3.8. Gimnazijos savivaldoje: būti išrinktam į Mokinių tarybą, teikti pasiūlymus Gimnazijos
veiklos gerinimui;
3.9. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, kai svarstomas jo elgesys;
3.10. dalyvauti jaunimo organizacijų, kurios ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei
socialinę brandą, veikloje;
3.11. dėl rimtų priežasčių tartis nerašyti kontrolinio arba kito atsiskaitomojo darbo, prieš
pamoką pranešus mokytojui ir susitarus dėl atsiskaitymo datos bei laiko (priežasties rimtumą
įvertina mokytojas);
3.12. sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą (etiką/tikybą);
3.13. 1g-2g gimnazijos klasėse pasirinkti siūlomas mokomuosius dalykus papildančių
modulių programas;
3.14. 3g-4g gimnazijos klasėse pasirinkti siūlomas formaliojo švietimo programas,
programas papildančius modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
3.15. pasirinkti Gimnazijos siūlomas neformaliojo ugdymo programas.
III SKYRIUS
MOKINIŲ PAREIGOS
4. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų gimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;

5. Mokytis pagal privalomojo švietimo programą iki 16 m., įgyti pakankamai žinių ir patirties
tam, kad tinkamai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošę
savarankiškam gyvenimui.;
6. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
7. Laikytis žmonių bendrai nustatytų moralės ir etikos normų.
8. Lankyti Gimnaziją ir nevėluoti į pamokas ir kitus užsiėmimus.
9. Kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ar kitų renginių metu Gimnazijoje ir už jos ribų.
10. Gimnazijos teritorijoje, nesuderinus su Gimnazijos administracija, draudžiama viešinti
filmuotą medžiagą.
11. Tausoti Gimnazijos inventorių ir kitą naudojamą turtą, laiku grąžinti gautas mokymo
priemones.
12. Atlyginti Gimnazijai padarytą materialinę žalą.
13. Vykdyti Gimnazijos vadovų, pedagogų ir kitų darbuotojų nurodymus, kitus su Gimnazija
suderintus įsipareigojimus.
14. Į Gimnaziją atvykti švaria, tvarkinga mokykline uniforma (išskyrus penktadienį) ir su
reikalingomis mokymosi priemonėmis, kūno kultūros pamokose dėvėti sportinę aprangą.
15. Laikytis asmens higienos reikalavimų
16. Dalyvauti socialinėje veikloje.
17. Dalyvauti valstybinių švenčių minėjimuose.
18. Savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse laikyti švarią ir tvarkingą.
19. Draudžiama turėti ir vartoti alkoholinius gėrimus gimnazijos teritorijoje ir patalpose,
nerūkyti, nesinešioti jų, nevartoti kitų svaiginimosi priemonių.
20. Nežaisti azartinių žaidimų, nenaudoti pirotechnikos priemonių ir jų neplatinti, nesinešioti
sveikatai ir gyvybei pavojingų daiktų (degtukų, žiebtuvėlio, šaunamojo ginklo, peilio, dujų
balionėlio ir pan.).
21. Nešiukšlinti Gimnazijos teritorijoje, viešose vietose, negadinti visuomeninio turto.
22. Iškilus konfliktinei situacijai kreiptis į budinčius mokytojus, klasės auklėtojus, socialinę
pedagogę arba Gimnazijos administraciją.
23. Gerbti Gimnaziją, savo elgesiu jos nežeminti.
24. Pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje ir iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 dienos
pristatyti pažymą visuomenės sveikatos specialistei.
25. Ugdymo proceso pabaigoje grąžinti mokymo priemones, tvarkingus vadovėlius, knygas.
26. mokymo sutartį, grąžinti Mokinio pažymėjimą, jei nėra pasibaigęs jo galiojimo laikas.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESYS PAMOKOSE
27. Tinkamai pasiruošti pamokoms (turėti visas mokymo priemones).
28. Pagarbiai elgtis: atlikti mokytojo skirtas užduotis, dirbti pagal savo sugebėjimus,
neužsiminėti pašaline veikla, savo poelgiais netrukdyti mokytojui ir mokiniams dirbti.
29. Pamokoje nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais,
mp3 grotuvais, ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevalgyti, nekramtyti gumos.
30. Pamokoje draudžiama būti su paltais, striukėmis, kepurėmis, sportine apranga (išskyrus
kūno kultūros pamokas).
31. Nevėluoti į pamokas.
32. Savavališkai nepasišalinti iš pamokų.
33. Pamoka baigiasi tada, kai apie tai praneša mokytojas .
34. Nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
35. Neatvykus į Gimnaziją, tą pačią dieną apie tai informuoti klasės auklėtoją.
36. Neatvykus į Gimnaziją 3 ar daugiau dienų pateikti gydytojo pažymą.
37. Atlikti paskirtus namų darbus.

38. Praleidus pamoką, kai rašomas kontrolinis darbas, atsiskaitoma kitu su mokytoju sutartu
laiku.
V SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESYS VALGYKLOJE
39. Gerbti visus šalia esančius bendruomenės narius (mokinius, mokytojus, aptarnaujantį
personalą).
40. Į valgyklą užeiti tik tuomet, kai ruošiamasi valgyti.
41. Laikytis nustatytos maitinimosi tvarkos:
41.1. Po trijų pamokų valgykloje valgo 1 – 6 klasių mokiniai, kurie gauna nemokamą maitinimą
ir kurie maistą perka patys.
41.2. Po keturių pamokų valgykloje valgo 7– 4g klasių mokiniai, kurie gauna nemokamą
maitinimą ir kurie maistą perka patys.
41.3. Bandelės parduodamos pertraukos pabaigoje, kai pavalgo visi mokiniai.
42. Kuprinės, einant į valgyklą, nunešamos ir paliekamos prie kabineto, kuriame po pertraukos
vyks pamoka.
43. Valgyklos patalpose netriukšmauti ir nesistumdyti.
44. Palikti švarų stalą, nemėtyti maisto.
VI SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESYS BIBLIOTEKOJE – SKAITYKLOJE
45.
46.
47.
48.

Nustatyta tvarka naudotis biblioteka.
Patalpose netriukšmauti, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei.
Bereikalingai nevaikščioti po bibliotekos-skaityklos patalpas.
Į biblioteką nesinešti maisto produktų ir nevalgyti.
VII SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESYS ATVYKSTANT IR IŠVYKSTANT Į NAMUS

49. Einant į Gimnaziją ir iš jos, laikytis Kelių eismo taisyklių.
50. Mokiniai iki 14 metų mokyklinio autobuso privalo laukti Gimnazijos teritorijoje ar
Gimnazijos patalpose.
51. Kultūringai ir drausmingai elgtis laukiant autobuso, įlipant ir išlipant iš jo.
52. Autobuse nevaikščioti, nešiukšlinti, netriukšmauti, negadinti sėdynių.
53. Pagarbiai bendrauti su vairuotoju ir vykdyti jo reikalavimus.
54. Pasibaigus pamokoms ir neformalaus ugdymo užsiėmimams, vykti namo.
55. Vykstantiems autobusu laikytis grafiko.
VIII SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS
56. Mokiniai, nesilaikantys Taisyklių, mokytojui, klasės vadovui, socialinei pedagogei,
Gimnazijos administracijai reikalaujant, rašo pasiaiškinimą.
57. Atsižvelgiant į Taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, mokiniams priemonės
skiriamos šia tvarka:
57.1. žodinė pastaba;
57.2. pastaba su įrašymu elektroniniame dienyne;
57.3. drausmės pažyma, informuojami tėvai;
57.4. svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;

57.5. vaiko gerovės komisijos teikimu Gimnazijos direktorius sprendžia apie būtinumą
kreiptis į kitas institucijas, veikiančias vaiko gerovės srityje.
58. Mokinio pašalinimo iš Gimnazijos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius
nusižengimus: alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą,
pardavimą, buvimą apsvaigus Gimnazijoje ar jos teritorijoje, nuolatinį pamokų be rimtos priežasties
praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę Gimnazijos bendruomenės narių saugumui.
IX SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
59. Mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiomis Taisyklėmis kiekvienų mokslo metų rugsėjo
pirmąją savaitę.
60. Taisyklės skelbiamos Gimnazijos internetinėje svetainėje, mokyklos stenduose.
_____________________

