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PAKRUOJO „ATŽALYNO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pakruojo „Atžalyno“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės)
reglamentuoja mokinių teises ir pareigas, mokinių skatinimą, drausminimą ir nuobaudų skyrimą.
2. Taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija,
Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais.
II SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
3. Kiekvienas gimnazijos mokinys turi teisę:
3.1. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
3.2. mokytis savitarpio pagarba ir pagalba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai
saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
3.3. ugdytis vertybines nuostatas – demokratiškumą, meilę ir pagarbą, kūrybiškumą,
drausmingumą, pasitikėjimą savimi;
3.4. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
3.5. gauti psichologinę, socialinę pedagoginę, sveikatos priežiūros pagalbą;
3.6. gauti profesinio ugdymo karjerai, profesinio informavimo ir konsultavimo paslaugas;
3.7. turi teisę į objektyvų mokymosi pasiekimų vertinimą ir informaciją apie jį;
3.8. į vertinimo ir kitos su mokymusi susijusios informacijos ne viešinimą;
3.9. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, privalomai ir laisvai
pasirenkamąsias mokomųjų dalykų programas ir jų modulius;
3.10. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams, lavintis gimnazijoje veikiančiuose saviugdos ir saviraiškos neformalaus
švietimo užsiėmimuose;
3.11. atstovauti gimnazijai konferencijose, olimpiadose, konkursuose, viktorinose,
varžybose ir kituose renginiuose;
3.12. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, būti išrinktam į gimnazijos ir šalies mokinių
savivaldos institucijas;

3.13. kreiptis rūpimais klausimais į gimnazijos administraciją, mokytojus ir kitus gimnazijos
darbuotojus;
3.14. naudotis gimnazijos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių
technologijų įranga mokymosi tikslais;
3.15. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises ir prisiimti atsakomybę už savo veiksmus;
3.16. dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, kai svarstomas jo elgesys;
4. Mokinių pareigos:
4.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių
dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, reikalavimų;
4.2. gerbti gimnaziją ir jos simbolius;
4.3. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;
4.4. vykdyti gimnazijos administracijos, mokytojų tarybos ir savivaldos institucijų nutarimus;
4.5. atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidžiam ir
aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis;
4.6. pasiruošti pamokoms, turėti mokslui reikalingas priemones;
4.7. nevėluoti į pamokas ir neformaliojo švietimo užsiėmimus, nepraleidinėti jų be
pateisinamos priežasties;
4.8. pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per 2-3 dienas (tėvai ar globėjai gali
pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės, išskyrus atvejus, kai iš anksto gaunamas mokyklos
administracijos leidimas);
4.9. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų asmenų privatumą ir teises;
4.10. per pamokas išjungtus mobiliuosius telefonus laikyti kuprinėje, nesinaudoti
ausinukais;
4.11. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant informuoti gimnazijos
darbuotojus apie

gresiantį pavojų, fizinį ir psichologinį smurtą, pastebėtus įtartinus asmenis

gimnazijoje ar jos teritorijoje;
4.12. laikytis saugaus elgesio reikalavimų gimnazijoje ir už jos ribų;
4.13. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą;
4.14. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą;
4.15. palaikyti švarą ir tvarką visoje gimnazijos teritorijoje: kabinetuose, koridoriuose,
salėse, bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje, kieme;
4.16. tausoti ir saugoti gimnazijos turtą, jį sugadinus pakeisti nauju arba pripažintu
lygiaverčiu turtu;
4.17. saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus, nepalikti jų gimnazijoje per atostogas
ir savaitgaliais;

4.18. kultūringai ir mandagiai elgtis su bendruomenės nariais ir gimnazijos svečiais;
4.19. kultūringai ir mandagiai elgtis valgykloje;
4.20. laikytis bibliotekoje ir skaitykloje nustatytų tvarkų ir taisyklių;
4.21. išvykstant iš gimnazijos grąžinti mokinio pažymėjimą ir kitą mokiniui skirtą laikinai
naudoti gimnazijos turtą, atsiskaityti su gimnazijos biblioteka;
5. Mokiniams draudžiama:
5.1. fiziškai ir / ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos
bendruomenės narių;
5.2. be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis;
5.3. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką,
elektronines cigaretes; alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų;
5.4. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, sprogstamųjų ar nuodingų
medžiagų, pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
5.5. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
5.6. be mokytojo leidimo pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika;
5.7. virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją; fotografuoti
ir įrašinėti kitų gimnazijos bendruomenės narių pokalbius; atsinešti ir naudotis garso stiprinimo
aparatūra;
5.8. demonstruoti intymumą gimnazijoje ir jos teritorijoje;
5.9. per pamokas kramtyti gumą, valgyti;
5.10. atsinešti į gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
5.11. per pamokas be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti
mokytojus ir kitus bendruomenės narius;
5.12. per laisvas pamokas gimnazijos koridoriuose triukšmauti ir įeiti į sporto salę ar kitus
kabinetus, vykstant užsiėmimams.

III SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS, DRAUSMINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
6. Mokiniai skatinami už puikų ir labai gerą mokymąsi ir lankomumą, aktyvų dalyvavimą
olimpiadose, konkursuose, varžybose, projektuose bei gimnazijos ir / ar klasės savivaldoje.
7. Mokiniai skatinami:
7.1. klasės auklėtojo;
7.2. mokinių savivaldos;

7.3. gimnazijos administracijos;
7.4. mokytojų tarybos;
7.5. gimnazijos tarybos;
7.6. valstybinių institucijų;
8. Skatinimo formos:
8.1. pagyrimas žodžiu ir / ar raštu elektroninėje sistemoje TAMO;
8.2. padėka žodžiu;
8.3. padėka raštu;
8.4. pagerbimas gimnazijos renginių metu;
8.5. pagerbimas gimnazijos internetinėje svetainėje ir / ar socialinio facebook gimnazijos
paskyroje;
8.6. kultūrinė – pažintinė išvyka.
9. Mokiniai drausminami už mokymosi sutarties, mokinio taisyklių, priimtų tvarkos aprašų
ir kitų gimnazijos direktoriaus patvirtintų dokumentų nesilaikymą bei sunkius ir labai sunkius
nusižengimus.
10. Mokiniai drausminami:
10.1. klasės auklėtojo;
10.2. mokinių savivaldos;
10.3. gimnazijos administracijos;
10.4. mokytojų tarybos;
10.5. gimnazijos tarybos;
10.6. valstybinių institucijų.
11. Drausminimo formos:
11.1. pastaba žodžiu ir / ar raštu elektroninėje sistemoje TAMO;
11.2. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas;
11.3. direktoriaus įsakymu pareikštas griežtas papeikimas;
11.4. svarstymas vaiko gerovės komisijoje;
11.5. svarstymas mokytojų taryboje;
11.6. svarstymas gimnazijos taryboje;
11.7. mokymosi sutarties nutraukimas.
12. Nuobaudų skyrimas:
12.1. pirmą kartą prasižengus – skiriama pastaba arba žodinis įspėjimas.
12.2. antrą kartą prasižengus – mokinio elgesys svarstomas vaiko gerovės komisijoje.
12.3. trečią kartą prasižengus – rašomas direktoriaus įsakymas.

12.4. ketvirtą kartą prasižengus – mokinio elgesys svarstomas gimnazijos mokytojų
taryboje.
12.5. V kartą prasižengus – mokinio elgesys svarstomas gimnazijos taryboje (dalyvaujant
mokiniui, jo tėvams, gimnazijos direktoriui, jo pavaduotojams, pagalbos specialistams).
13. Švietimo tiekėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį dėl Švietimo įstatymo 29
straipsnio 10 dalyje nurodytų priežasčių arba mokiniui nesilaikant sutarties įsipareigojimų.
14. Su skirta nuobauda klasės auklėtojas supažindina mokinį individualiai.
15. Apie skirtą nuobaudą mokiniui klasės auklėtojas praneša tėvams žinute elektroninėje
sistemoje TAMO ir / ar telefonu.
16. Apie mokymosi sutarties nutraukimą pranešama tėvams oficialiu gimnazijos siunčiamu
raštu.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokiniai su Taisyklėmis supažindinami pasirašytinai kiekvienų mokslo metų rugsėjo
mėnesį klasių valandėlių metu, mokinių tėvai – pirmame mokinių tėvų susirinkime arba elektroniniu
būdu.
19. Rekomenduojama gimnazijos direktoriaus įsakymus dėl skatinimų ir / ar nuobaudų
skyrimo kopijas saugoti kartu su kitais mokinio dokumentais.

20. Taisyklės tvirtinamos ir keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu. Keitimai gali būti
inicijuojami gimnazijos bendruomenės narių prašymu.
21. Taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje http://atzalynas.net
----------------------------------------------------

