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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO
PRIEMONIŲ SISTEMA
3.5. Mokinių teisės ir pareigos (mokinių elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo
priemonių sistema)
Mokiniai turi teisę:
3.5.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
3.5.2. kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir/ar savo mokytoją
rūpimais klausimais;
3.5.3. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą, aktualią su mokymusi susijusią
informaciją;
3.5.4. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
3.5.5. dalyvauti gimnazijos savivaldos veikloje;
3.5.6. būti supažindintam su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus taisyklėmis;
3.5.7. būti tinkamai informuotam apie savo teises ir pareigas, nustatyta tvarka ginti savo
teises.
Mokiniai privalo:
3.5.8. nevėluoti į pamokas (veiklas) ir renginius;
3.5.9. ateiti į gimnaziją švaria, tvarkinga uniforma ir turėti reikalingas mokymosi priemones,
nesinešioti mokymuisi nereikalingų daiktų;
3.5.10. uoliai lankyti pamokas, kitus užsiėmimus, stropiai ir sąžiningai mokytis, ruošti namų
darbus;
3.5.11. gerbti mokytojus, mokyklos bendruomenės narius, bendramokslius;
3.5.12. laikytis viešos tvarkos reikalavimų, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ir kitų
renginių metu gimnazijoje ir už jos ribų, nenaudoti smurto, nesityčioti;
3.5.13. be priežasties nepraleisti pamokų, o praleidus pamokas (iki trijų dienų) atnešti tėvų
(globėjų, rūpintojų) paaiškinimą, praleidus daugiau nei 3 dienas – sveikatos priežiūros ar kitos
įstaigos pažymą;
3.5.14. gauti klasės auklėtojo ar administracijos atstovo leidimą, jei dėl rimtų priežasčių
reikia išeiti iš pamokų;
3.5.15. tausoti ir saugoti gimnazijos vadovėlius, inventorių ir kitą turtą. Visiškai atlyginti už
gimnazijai padarytą žalą;
3.5.16. dalyvauti tvarkant gimnaziją, jos aplinką bei gimnazijai priskirtas teritorijas;
3.5.17 palikti švarią ir tvarkingą savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse ir kitose
gimnazijos patalpose;
3.5.18. budėti klasėje nurodytu laiku.
Mokiniams draudžiama:
3.5.19. rūkyti (cigaretes, elektronines cigaretes ir kt.), vartoti alkoholinius gėrimus bei
narkotines ar psichotropines medžiagas gimnazijoje ir jos teritorijoje, platinti jas ir su šia tema
susijusią nelegalią literatūrą ir kitus leidinius gimnazijoje, namie ir kitose vietose; draudžiama
vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti gimnazijoje ir jos teritorijoje;

3.5.20. atsinešti į gimnaziją ginklą (šaunamąjį, peilį, dujų balionėlį, sprogstamąsias
medžiagas, elektronines cigaretes ir pan.), psichotropines medžiagas ir daiktus, galinčius kelti
aplinkiniams pavojų;
3.5.21. prekiauti, lošti azartinius žaidimus, smurtauti, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis;
3.5.22. savavališkai pasišalinti iš pamokų;
3.5.23. ugdymo proceso metu išeiti už gimnazijos teritorijos;
3.5.24. pamokų ir renginių metu naudotis mobiliais telefonais ar kita išmaniąja įranga.
Draudžiama gimnazijoje ir jos teritorijoje filmuoti ir fotografuoti mobiliuoju telefonu ar kita įranga.
Iš mokinio, neleistinai
naudojančio mobilųjį telefoną (fotografuojančio, filmuojančio,
besinaudojančio per pamoką) mokytojas (pagalbos mokiniui specialistas) turi teisę paimti telefoną
ir grąžinti jį tik mokinio tėvams.
Mokinių skatinimo ir drausminimo sistema
Mokiniai skatinami:
3.5.25. klasės auklėtojo ar dalykų mokytojų ir administracijos viešu pagyrimu;
3.5.26. klasės auklėtojo ar dalykų mokytojų rašytiniu pagyrimu elektroniniame dienyne;
3.5.27. direktoriaus padėkos raštu, diplomu klasės auklėtojo, gimnazijos bendruomenės
narių teikimu;
3.5.28. materialiniu apdovanojimu (skiriama mokiniui, atstovavusiam gimnazijos
bendruomenę ir pasiekusiam aukštų kūrybinių rezultatų. Apdovanojimas gali būti knyga, bilietas į
teatrą, nemokama kelionė ir pan.).
Mokiniai drausminami:
3.5.29. klasės auklėtojo ar dalykų mokytojų žodine pastaba; klasės auklėtojo ar dalykų
mokytojų rašytine pastaba elektroniniame dienyne;
3.5.30. tarnybiniu pranešimu direktoriui dėl grubaus mokinio elgesio taisyklių pažeidimo;
3.5.31. direktoriaus įsakymu su įspėjimu, papeikimu arba griežtu papeikimu dėl elgesio
taisyklių pažeidimo;
3.5.32. svarstymu Mokytojų taryboje, Vaiko gerovės komisijoje už sistemingą elgesio
taisyklių pažeidinėjimą ar tyčinį nesimokymą;
3.5.33. taikant rekomendacijas dėl poveikio priemonių netinkamai besielgiantiems
mokiniams;
3.5.34. nepilnamečių reikalų inspekcijos ar kitos atitinkamos tarnybos informavimu dėl
mokinio sistemingo elgesio taisyklių pažeidinėjimo;
3.5.35. kreipimusi į policiją, Vaiko teisių apsaugos tarnybą dėl teisinio poveikio priemonių
mokiniams, jų tėvams (globėjams, rūpintojams) dėl sistemingo elgesio taisyklių pažeidinėjimo.

