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                                          Rokiškio r. Juodupės gimnazijos    

direktoriaus 2016 m. lapkričio 9 d.  

                                          sakymu Nr. M - 248 

 

ROKIŠKIO R. JUODUPĖS GIMNAZIJOS IR NEFORMALIOJO ŠVIETIMO SKYRIAUS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

Rokiškio r. Juodupės gimnazija ir neformaliojo švietimo skyrius (toliau- Gimnazija), gerbdama 

mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo statyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir 
išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti 
individualią ir mokyklos nuosavybę bei pareigoja juos laikytis šios būtinos tvarkos. 
 

I. MOKINIO PAREIGOS 

 

1. Gerbti Lietuvos Respublikos statymus. 
 2. Sąžiningai vykdyti Švietimo statyme numatytą mokinio pareigą - pagal savo gebėjimus 

stropiai mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų.  
3. Laikytis mokymosi sutarties sąlygų, mokinio elgesio normų ir gimnazijos vidaus tvarką 

nustatančių taisyklių 

4.  gimnaziją ateiti atlikus visus tos dienos namų darbus. 
5. Pamokose sąžiningai ir laiku atlikti mokytojo skirtas užduotis, be mokytojo leidimo neišeiti iš 

klasės. 
6. Gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų 

interesų 

7. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas. 
 8. Vykdyti teisėtus administracijos, pedagogų, gimnazijos darbuotojų reikalavimus. 
9. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo gimnazijai. 

10. Laiku ateiti  pamokas, turėti visas mokymuisi būtinas priemones. 
11. Laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos  kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose patalpose ir 

jos teritorijoje.  

12. Tausoti ir saugoti asmenin , kitų mokinių ir gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, baldus, 
vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą nustatyta tvarka atlyginti.  

13. Per pertraukas vykdyti budinčių mokytojų reikalavimus, nesėdėti ant palangių. 
14.  gimnaziją ateiti tvarkingais ir švariais drabužiais. Kūno kultūros, šokio pamokose dėvėti 

sportinę aprangą, technologijų – specialius drabužius (prijuostes ir pan.). 

15. Laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir kt.) 

nusirengti ir laikyti rūbinėje.  
16. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui medicinos 

pažymą ir kitus reikalingus dokumentus. 
17.  valgyklą eiti per savo klasei skirtą valgymo pertrauką. Valgykloje elgtis kultūringai, 

pavalgius nusinešti indus. 
18. Žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų, 

renginių ir išvykų metu taisyklių. 
19. Išvykstant mokytis  kitą mokymo staigą, parašyti prašymą, patvirtintą tėvų (globėjų, 

rūpintojų) parašu, dėl išbraukimo iš mokinių sąrašų (kai mokiniui 16 metų ir daugiau), grąžinti mokyklai 
mokymo priemones, iš bibliotekos paimtas knygas ir kt. Raštinės vedėjai pateikti užpildytą atsiskaitymo 
lapel  ir mokinio pažymėjimą. 

 

II. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

20.  gimnaziją ateiti neblaiviam ir apsvaigusiam nuo psichiką veikiančių medžiagų.  
21. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkohol  ir kitas psichiką veikiančias 

medžiagas, energetinius gėrimus, jų atsinešti, platinti gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

22. Be priežasties praleisti pamokas,  jas vėluoti. 
23. Per pamokas gimnazijoje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures ir/ar gobtuvus. 



24.  gimnaziją neštis literatūrą,  garso ir vaizdo rašus, kurie skatina ir propaguoja žiaurų elges , 
smurtą, pornografiją bei gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus, medžiagas. 

25. Žaisti azartinius žaidimus; virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią 
informaciją; be leidimo filmuoti ir rašinėti pokalbius. 

26. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 
nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio 
reikalavimo, mokytojas gali paimti išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ,ir 
trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią 
taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui 
pamokoje priemonę, surašydamas paėmimo aktą (priedas Nr.1.), ir atiduoda saugojimui  seifą raštinėje. 
Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams. 

27. Per pamokas valgyti, kramtyti gumą. 
28. Vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, žeidinėti aplinkinius, naudoti fizin  smurtą; kūno 

kultūros, šokio pamokose ir kituose neformaliojo švietimo sportiniuose užsiėmimuose atlikti veiksmus, 
kurie keltų grėsmę pamokoje/užsiėmime dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

29. Žiemą mėtyti sniegą  gimnazijos pastato sienas, langus, praeivius ir transporto priemones. 
 

III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ 

 

30. Mokiniui, nevykdančiam pareigų, nesilaikančiam mokymosi sutarties, taikomos šios 
nuobaudos: 

30.1. mokytojo, klasės vadovo pastaba elektroniniame dienyne; 
30.2. mokytojo, klasės vadovo pranešimas įDėl gimnazijos mokinio elgesio taisyklių pažeidimo” 

(priedas Nr.2) 

30.3. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 
30.4. direktoriaus sakymu skirta:  
30.4.1.pastaba; 

30.4.2.papeikimas; 

30.4.3.griežtas spėjimas. 
30.4. 4.vienašališkas mokymosi sutarties nutraukimas (jei mokiniui yra 16 metų). 
31. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros statymo (toliau – 

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros statymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas  
kitą mokyklą arba jam skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 

32. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 
asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, gimnazijos darbuotojas, esant Rekomendacijose dėl 
poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 
2012 m. rugpjūčio 28 d. sakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir siekdamas užtikrinti gimnazijos 
bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

33.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 
33.2. iškviesti gimnazijos vadovą ar socialin  pedagogą; 
33.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 
33.4. panaudoti pagr stus fizinius veiksmus.  
34. Apie mokin  (ir statymų numatytais atvejais jo tėvus (globėjus, rūpintojus)), nuolat ir 

sistemingai nevykdant  savo pareigų, nesilaikant  priėmimo  mokyklą sutarties, vengiant  lankyti 
mokyklą, pateikiama informacija Rokiškio rajono savivaldybės Vaikų teisių tarnybai ar Rokiškio rajono 
Policijos komisariatui. 

35. Mokiniui gavus drausminę nuobaudą, Vaiko gerovės komisijos posėdyje žodžiu ar/ir 
siunčiamu raštu informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai) . 

 

IV. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

36. Už puikius ir labai gerus (10 - 9 vertinimai, aukštesnysis lygis) mokymosi rezultatus 
aktyvumą, pasiekimus konkursuose, mokin  paskatina: 

36.1. mokytojas/ klasės vadovas/ administracija žodžiu ( pagyrimas); 
36.2. mokytojas/ klasės vadovas/ administracija raštu el. dienyne ( pagyrimas); 



36.3. mokytojas/ klasės vadovas/ administracija raštu (viešai teikiama padėka, diplomas, Metų 
nominacija);   

36.4. administracija, esant finansinei galimybei, mokiniui siūlo nemokamą ar iš dalies apmokamą 
padėkos kelionę/ edukacinę programą;  

36.5. administracija, esant finansinei galimybei, mokiniui teikia asmeninę dovaną (prizą). 
36.6. puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių ar respublikinių olimpiadų, konkursų prizinių 

vietų ir rajoninių olimpiadų, konkursų pirmų vietų laimėtojų nuotraukas talpina  gimnazijos tinklapio 
Garbės galeriją. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

37. Kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę klasės vadovas pasirašytinai 
supažindina mokinius su šiomis taisyklėmis.  

38. Klasės vadovas tėvus (globėjus, rūpintojus) su mokinių elgesio taisyklėmis supažindina 
žinute (su prisegtu dokumentu) per elektronin  dienyną; tėvai per el. dienyną žinute informuoja klasės 
vadovą apie susipažinimą. Neprisijungusiems prie el. dienyno tėvams (globėjams)  taisyklės atspausdina 
klasės vadovas ir juos supažindina pasirašytinai.  

39. Taisyklės skelbiamos gimnazijos internetiniame puslapyje, gimnazijos informaciniame 
stende. 

 

_______________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                          Priedas Nr.1. 

 

....................................................................................... 

........................................................................................ 

 

Vaiko gerovės ko isijos pir i i kui 
  

P R A N E Š I M A S 

Dėl gi azijos oki ių elgesio taisyklių pažeidi o 

20 __________ 
(data) 

   

Juodupės gimnazijos  _____________ klasės oki ys -ė _____________________________________ 

pažeidė gi azijos oki ių elgesio taisykles  pabraukti reikalingus žodžius ar įrašyti):  
Moki ių elgesio taisyklių pažeidi as 

 

Data Data Data 

   Vėlavo į pa oką..............................................................................    

 

  Sėdėjo su striuke / gobtuvu..............................................................    

  Trukdė dirbti pa okos etu  audojosi obiliuoju telefo u, 
žaidė azarti ius žaidi us, kt. ........................................................... 

.......................................................................................................... 

.......................................................................................................... 

   

  Atsisakė dalyvauti pa okoje / atlikti užduotis.................................. 

............................................................................................................. 

   

   Neturėjo reikali gų pa okai prie o ių........................................... 

............................................................................................................. 

   

   Šiukšli o / iokojo okyklos turtą................................................... 

............................................................................................................ 

   

   Įžeidi ėjo okytoją........................................................................... 

............................................................................................................ 

   

  

  Įžeidi ėjo klasės draugus................................................................ 

...........................................................................................................  

   

 Kita.................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

........................................................................................................... 

 

   

 



 

 

 

 

Mokytojo taikytos pedagogi io poveikio prie o ės ir data 

 .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................... 

Pasiūly ai: 
 .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................  

 

       Mokytojas                   _______________                ____________________________ 201    -       - 
                                                                                      parašas                                                                       vardas, pavardė  

         

 

Gauta data :.......................................     Klasės vadovo taikytos pedagogi io poveikio prie o ės ir data 

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ 

Pasiūly ai: 
 .......................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................ 

 

Klasės vadovas                    _______________              ____________________________ 

_________________                                               parašas                                                                    vardas, pavardė   
         Data  

 

 


