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ŠILALĖS R. KVĖDARNOS KAZIMIERO JAUNIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Šilalės r. Kvėdarnos Kazimiero Jauniaus
gimnazijos mokinių elgesio normas ugdymo proceso metu ir mokykloje bei jos teritorijoje vykstančių
renginių, mokyklos organizuojamų renginių, kurie vyksta už mokyklos ribų, metu. Mokiniai turi
laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Mokyklos vidaus ir darbo tvarkos taisyklių, grįsti savo gyvenimą
moralės ir etikos principais.
2. Šių taisyklių pagrindas - Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48
straipsnio 1 dalis: „Vaikas yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų
elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises.“
3. Visų mokinių bendruomenės narių tinkamas elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią mokymo
įstaigos aplinką mokiniams ir jų šeimos nariams, mokytojams, klasių auklėtojams bei kitiems
darbuotojams.
II. VERTYBĖS
4. Mokinių elgesys grindžiamas šiomis vertybėmis: atsakomybe, pagarba ir tolerancija, pareigingumu
ir bendradarbiavimu.
III. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
5. Mokiniai turi teisę:
5. 1. gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą;
5.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį
išsilavinimą;
5. 3. sulaukę 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą;
5. 4. pasirinkti formaliojo švietimo programas, papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius
šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, neformaliojo švietimo programas;
5. 5. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą;
5. 6. į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);
5. 7. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi vietą ir mokymosi krūvį;
5. 8. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;

5. 9. dalyvauti mokyklos savivaldoje; Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
5. 10. naudotis kitomis Švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis.
6. Mokinių pareigos:
6.1. laikytis šių ir kitų gimnazijos veiklą reglamentuojančių taisyklių;
6.2. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų;
6.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų;
6.4. gerbti visus mokyklos bendruomenės narius;
6.5. pamokos metu netrukdyti mokytojui, draugams, vykdyti mokytojo nurodymus;
6.6. nevėluoti, lankyti pamokas ir stropiai mokytis;
6.7. pateisinti klasės auklėtojui visas praleistas pamokas;
6.8. pasikeitus gyvenamai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, nedelsiant informuoti klasės auklėtoją;
6.9. tausoti mokyklos duotus vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti mokyklos turtą ir
atlyginti mokyklai padarytą žalą;
6.10. teisės aktų nustatyta tvarka kartą metuose pasitikrinti sveikatą;
6.11. per išvykas laikytis saugaus elgesio taisyklių.
IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS UGDYMO PROCESO METU
7. Drausmingai ir pagarbiai elgtis visose gimnazijos patalpose (klasėse, bibliotekoje, koridoriuose, rūbinėje,
valgykloje, tualete ir kt.).
8. Į pamokas ateiti laiku, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, projektinių dienų.
9. Atėjus į gimnaziją nusivilkti paltus, striukes, nusiimti galvos apdangalus, juos palikti rūbinėje.
10. Rūbinėje netriukšmauti, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasidėti ar pasiimti rūbus.
11. Pamokų ir pertraukų metu be svarbios priežasties nebūti rūbinėje.
12. Laikytis mokinio uniformos dėvėjimo taisyklių.
13. Į kabinetus įeiti kartu su į pamoką atėjusiu mokytoju. Budintys mokiniai turi padėti mokytojui
paruošti pamokai reikalingas priemones.
14. Mokiniai privalo turėti visas darbui pamokose reikalingas priemones.
15. Mokiniai turi nuolat sėdėti mokytojo nurodytoje ar mokinio pasirinktoje vietoje.
16. Mokiniai atsako už darbo vietos, pamokoje jam duotų naudotis įrankių, mokymo priemonių
saugų naudojimą tik pagal mokytojo nurodytą paskirtį.
17. Kabinetuose esančiomis priemonėmis mokiniai gali naudotis tik mokytojui leidus.
18. Mokiniai, neatlikę namų darbų, prieš prasidedant pamokai apie tai turi informuoti mokytoją.
19. Pamokai

pasibaigus mokiniai privalo sutvarkyti savo darbo vietą,

mokytojui leidus, tvarkingai išeiti iš kabineto.

mokymo priemones ir,

20. Visi mokiniai, praleidę pamokas, turi per 3 darbo dienas pristatyti klasės auklėtojui gydančio
gydytojo, visuomenės sveikatos priežiūros specialistės ar tėvų, mokytojų pažymas, kuriose turi būti
nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir priežastis.
21. Turintys laisvą pamoką mokiniai kitos pamokos turi laukti neišeidami iš mokyklos teritorijos.
22. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, gali išeiti iš sporto salės ar sporto aikštelės ir būti kitoje
saugioje mokyklos patalpoje tik mokytojui leidus ir jam apie tai žinant.
23. Vadovėliai turi būti aplenkti, švarūs ir tvarkingi. Mokiniai rašo į tvarkingus sąsiuvinius.
24. Pamokų metu mobiliojo ryšio telefonai turi būti padėti kabinete sutartoje vietoje, telefono garsas
išjungtas. Savavališkai naudotis mobiliuoju telefonu pamokų metu griežtai draudžiama. Iš mokinio,
pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir atiduoti jį gimnazijos direktoriui, o
jo nesant, direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Tokiu atveju telefoną direktorius atiduoda tik vienam iš
tėvų (globėjų, rūpintojų).
25. Gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams draudžiama įrašyti garsą, filmuoti, fotografuoti kitus
asmenis be jų sutikimo mobiliuoju telefonu ir kitomis įrašymo, filmavimo, fotografavimo
priemonėmis. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, tai pastebėjęs pedagogas turi teisę paimti telefoną ar
kitą filmavimo, fotografavimo priemonę ir atiduoti ją gimnazijos direktoriui, o jo nesant, direktoriaus
pavaduotojui ugdymui. Tokiu atveju telefoną direktorius atiduoda tik vienam iš tėvų (globėjų,
rūpintojų).
26. Mokiniai privalo dalyvauti gimnazijos organizuojamuose mokinių susirinkimuose, darbo grupių, į
kurias yra įtraukti gimnazijos direktoriaus įsakymu, veikloje.
V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU GIMNAZIJOS
PATALPOSE IR KIEME
27. Mokiniai turi (privalo):
27.1. lipti ir leistis laiptais dešine puse, nebėgti ir nesistumdyti;
27.2. saugoti koridorių sienas, inventorių, negadinti rankdarbių, ekspozicijų, gėlynų, paklusti budinčių
mokytojų nurodymams;
27.3. nesėdėti ant palangių, nežaisti su kamuoliu arti mokyklos pastato;
27.4. mandagiai bendrauti su kitais mokiniais, mokytojais, mokyklos darbuotojais, svečiais;
27.5. apie netinkamą elgesį ir taisyklių pažeidimus ar įvykusią nelaimę mokiniai privalo informuoti
budintį mokytoją, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą;
27.6. nepalikti kuprinių koridoriuose, prie kabinetų be priežiūros;
27.7. ugdymo proceso metu (iki pamokų pagal tvarkaraštį pabaigos) neišeiti iš mokyklos teritorijos be
mokyklos administracijos leidimo.

VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE
28. Mokiniai valgykloje turi laikytis šių taisyklių:
28.1. valgyti tik jiems skirtu laiku;
28.2. elgtis kultūringai: netriukšmauti, ramiai ir tvarkingai laukti eilėje, saugoti inventorių, vykdyti
budinčiųjų teisėtus reikalavimus, laikytis svarbiausių etikos principų;
28.3. netrukdyti norintiems pavalgyti, pavalgius užleisti vietą kitiems;
28.4. pavalgius nunešti į plovyklą indus, padėkoti virėjoms.
28.5. netyčia sudaužius lėkštę arba stiklinę, išpylus maistą ant stalo ar grindų, pranešti budinčiam
mokytojui ir valgyklos darbuotojai, padėti sutvarkyti.
29. Nesilaikantys šių taisyklių mokiniai aptarnaujami paskutiniai.
30. Mokiniai neaptarnaujami nuskambėjus skambučiui į pamoką, išskyrus atvejus, kai mokiniams nėra
pamokos.
31. Mokiniai su striukėmis, paltais bei kuprinėmis į valgyklą neįleidžiami ir neaptarnaujami.
32. Už tyčia sugadintą valgyklos inventorių materialiai atsakingi nepilnamečio mokinio tėvai.
VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS POPAMOKINIUOSE SAVIRAIŠKOS RENGINIUOSE

33. Mokiniai,

atvykstantys į popamokinius užsiėmimus/renginius,

rūbus palieka rūbinėje arba

užsiėmimą/renginį organizuojančio mokytojo nurodytoje vietoje.
34. Renginio metu mokiniai turi:
34.1. būti kartu su savo klasės draugais ir auklėtoju ar lydinčiu mokytoju;
34.2. elgtis tolerantiškai su renginio dalyviais ir klausytojais (garsiai nereikšti neigiamų emocijų,
pastabų, netriukšmauti);
34.3. esant svarbiam reikalui iš salės išeiti tik pertraukėlės tarp pasirodymų metu, mokytojui leidus;
34. 4. tvarkingai įeiti į renginio patalpą ir išeiti iš jos (nestumdyti kitų, praleisti jaunesnius mokinius,
svečius ir pan).
VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS UŽ MOKYKLOS RIBŲ
35. Mokiniai privalo kurti teigiamą gimnazijos įvaizdį ir deramai atstovauti gimnazijai: skleisti tik
teisingą ir pozityvią informaciją, kultūringai elgtis, gerbti kitų žmonių teises, laikytis etikos taisyklių.
36. Mokiniai, pasitarę su tėvais,

gali laisvai rinktis ir dalyvauti mokinių renginiuose,

organizacijose, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams.
37. Visur ir visada laikytis saugaus elgesio taisyklių, saugoti ne tik save, bet ir kitus.
38. Tausoti visuomeninį turtą.

IX. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
39. Už pasiektus aukštus mokymosi rezultatus, nepriekaištingą elgesį, gerą visuomeninių pareigų atlikimą,
meninius, sportinius pasiekimus, gimnazijos atstovavimą rajono ar šalies bei tarptautiniuose renginiuose
taikomi tokie paskatinimai:
1. padėka žodžiu;
2. direktoriaus padėkos raštas;
3. direktoriaus padėka gimnazijos interneto svetainėje;
4. viešas geriausių akademinių, sportinių, meninių rezultatų per mokslo metus pasiekusių mokinių
pagerbimas – Padėkos šventė mokiniams ir jų tėvams;
5. materialinis paskatinimas (dovana, išvyka ir pan.).
40. Taikant skatinimo priemones, atsižvelgiama į Mokytojų tarybos ir kitų gimnazijos savivaldos institucijų
nuomonę.
X. MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKA
41. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo poveikio
priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (papeikimas).
42. Mokiniui nesilaikant gimnazijos Mokinio elgesio taisyklių klasės vadovas, mokytojai,
administracija ir kiti mokyklos darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį
žodžiu, nurodyti parašyti paaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus ir siūlyti jį svarstyti Vaiko
gerovės komisijai.
43. Už pasikartojančius, nuolatinius šių Taisyklių pažeidimus Mokytojų tarybos sprendimu ir
gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas papeikimas. Situacijai nesikeičiant Vaiko gerovės
komisijai rekomendavus, gimnazijos direktorius gali kreiptis į Šilalės r. savivaldybės administracijos
direktorių dėl minimalių poveikio priemonių taikymo elgesio taisykles nuolat pažeidinėjančiam
mokiniui.
44. Už itin sunkius nusižengimus gimnazijoje ar išvykose (kito asmens sveikatos sutrikdymą,
psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) nedelsiant informuojami mokinio tėvai ar globėjai ir
policija.
45. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius veiksmus
Mokytojų tarybos siūlymu, Gimnazijos tarybos sprendimu mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, gali
būti šalinamas iš gimnazijos su galimybe tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.

XI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
46. Šias taisykles, suderinęs su Mokinių komiteto ir Mokytojų taryba, tvirtina gimnazijos direktorius.
47. Kiekvienas mokinys su šiomis taisyklėmis supažindinamas mokslo metų pradžioje pasirašytinai.
48. Taisyklės gali būti keičiamos, koreguojamos, papildomos suderinus su Mokinių komitetu ir Mokytojų
taryba bei patvirtinus gimnazijos direktoriui.
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