
                  

RASEINIŲ R. VIDUKLĖS SIMONO STANEVIČIAUS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ/VAIKŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. PAGRINDINĖS NUOSTATOS 

1. Mokinių elgesio taisyklės sudarytos remiantis Raseinių r. Viduklės Simono 

Stanevičiaus gimnazijos nuostatais, Lankomumo apskaitos, darbo su blogai gimnaziją lankančiais 

mokiniais ir nelankymo prevencijos organizavimo tvarkos aprašu, Asmenų priėmimo į Raseinių r. 

Viduklės Simono Stanevičiaus gimnaziją tvarka, LR Konstitucija, LR Vaiko teisių apsaugos 

pagrindų įstatymu, Švietimo įstatymu ir kitais LR įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, 

reglamentuojančiais mokyklų veiklą. 

2. Kiekvienas gimnazijos mokinys/vaikas privalo laikytis visų šių elgesio taisyklių. 

3. Mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių/vaikų elgesį tarpusavyje, su 

mokytojais, kitais darbuotojais, gimnazijos patalpose ir jos teritorijoje, renginių metu, atsakomybę 

dėl narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimo ir kitų pažeidimų, bei mokinių 

atsakomybę ir skatinimą. 

II. MOKINIO TEISĖS 

4.  Mokytis gimnazijoje pagal savo poreikius ir gauti valstybinius standartus atitinkantį 

išsilavinimą. 

5.  Naudotis Švietimo įstatymo, Specialiojo ugdymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis 

teisėmis. 

6.   Būti gerbiamam.  

7.   Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 

informaciją. 

8.    Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, kitose gimnazijos organizuojamoje veikloje. 

9. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) 

programą. 

10. Įsigyti spintelę asmeniniams mokykliniams daiktams laikyti.  

11. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

III. MOKINIO PAREIGOS 

11. Sudarius mokymosi sutartį, mokinys privalo laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos 

vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų, saugaus elgesio instruktažų reikalavimų. 

12. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.  

13. Gerbti kiekvieną žmogų, mokytis bendravimo kultūros ir nebūti abejingam 

amoraliems poelgiams. 
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14. Gerbti  gimtąją bei valstybinę kalbą ir kultūrą. 

15. Lankyti visas ugdymo plane nurodytas privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų pamokas. 

16.  Pasiruošti pamokai: turėti visas ugdymuisi reikalingas priemones, būti atlikus namų 

darbus.  

17. Į gimnaziją ateiti laiku, apsirengus uniformą, avėti higienišką avalynę. 

18. Nuotolinio ugdymo pamokų metu jungtis į pamoką nustatytu laiku, pagal susitarimą su 

mokytoju - su vaizdu, mokytojui paprašius – įsijungti mikrofoną.   

19. Nuotolinio ugdymo metu vilkėti estetiškais, tvarkingais rūbais, turėti reikiamas 

priemones.  

20. Dalyvauti visuose posėdžiuose, į kuriuos yra kviečiamas. Lankyti gimnazijos Vaiko 

gerovės komisijos, Raseinių PPT paskirtas specialistų (psichologo, logopedo, specialiojo 

pedagogo, socialinio pedagogo) konsultacijas, užsiėmimus. 

21. Tausoti gimnazijos turtą: neniokoti gimnazijos inventoriaus ir patalpų, palaikyti švarą 

ir tvarką gimnazijoje bei jos teritorijoje, taupiai naudoti vandenį ir elektros energiją. 

22. Savarankiškai rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu, laikytis spintelių naudojimo 

instrukcijos.  

23. Kiekvienais mokslo metais pasitikrinti sveikatą.   

24. Kiekvienas 5-II klasių mokinys privalo atlikti socialinę veiklą, jei tai numatyta 

ugdymo plane  ir dėl pandemijos ar kitų aplinkybių nėra atšaukta Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 

įsakymu ar kitais dokumentais.  

 

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

25. Gimnazijoje ir jos teritorijoje tyčiotis iš kitų mokinių, mokytojų ir kitų gimnazijos 

darbuotojų: užgaulioti žodžiu, skleisti melagingas apkalbas, atskirti nuo grupės, fiziškai 

priekabiauti, atiminėti pinigus ir daiktus, gadinti juos, grasinti, priversti kaip nors elgtis ar ką nors 

daryti, užgaulioti dėl rasės arba tautybės, seksualiai priekabiauti, siųsti užgaulaus turinio žinutes 

internetu arba mobiliuoju telefonu ir pan.  

26. Vartoti necenzūrinius žodžius. 

27. Ateiti į gimnaziją ar jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ir/ar psichotropinių 

medžiagų, gimnazijoje ir jos teritorijoje turėti ir vartoti alkoholinius gėrimus, rūkyti ir vartoti 

narkotines medžiagas.  

28. Į gimnaziją ir jos teritoriją atsinešti pavojų sveikatai keliančių bei su ugdymo procesu 

nesusijusių daiktų: šaunamųjų ginklų, dujų balionėlių, peilių, degtukų, žiebtuvėlių, sprogmenų ir 

kitų pirotechnikos priemonių (Lietuvos Respublikos ŠMM 2014-06-19 raštas Nr. SR-2827). 

29. Savintis svetimą turtą,  žaisti azartinius žaidimus. 
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30. Gimnazijos patalpose ir jos teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mokinių, mokytojų ar 

gimnazijos darbuotojų veiklą be jų sutikimo. 

31. Pamokų ir kitų užsiėmimų metu be mokytojo leidimo išeiti iš kabineto ar patalpos, kur 

vyksta užsiėmimas, vaikščioti po gimnaziją. 

32.  Pamokų ir kitų užsiėmimų/ renginių metu be mokytojo/organizatorių leidimo naudotis 

telefonu. 

33. Nuotolinio ugdymo pamokų metu trukdyti pamokos eigai.   

 

V. MOKINIŲ SKATINIMAS 

34.   Mokinių skatinimo priemonės: 

 direktoriaus įsakymas dėl paskatinimo, padėkos pareiškimo;  

 padėkos raštas už puikų ir gerą mokymąsi, už padarytą mokymosi, sporto, 

neformaliojo ugdymo pažangą, kultūrinę, pilietinę veiklą, iniciatyvas, veiklas 

savivaldoje, tarptautiniuose projektuose, kai garsinamas gimnazijos vardas; 

 nusipelniusių mokinių apdovanojimas ženkleliu „Gimnazijos garbė“ ar kitu tais 

mokslo metais pasirinktu apdovanojimu; 

 apdovanojimas/suteikimas nominacijų už pasiekimus įvairiuose mokomuosiuose 

dalykuose; 

 padėkos raštai, dovanėlės konkursų, olimpiadų, sporto varžybų dalyviams; 

 sveikinimas/padėka gimnazijos svetainėje; 

 sveikinimas/padėka elektroniniame dienyne; 

 kelionė arba ekskursija nusipelniusiems mokiniams, klasėms. 

 

VI. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

35.  Mokiniams, kurie nesilaiko Mokinio elgesio taisyklių, Gimnazijos nuostatų ir/ar 

Lietuvos Respublikos įstatymų, juos pažeidinėja, taikomos šios priemonės: 

 pastaba žodžiu (žodinį įspėjimą gali pareikšti klasės auklėtojas, mokytojai, 

techninis personalas, administracija ir kiti gimnazijos darbuotojai); 

 pastaba raštu (pastabą gali rašyti klasės auklėtojas, dalykų mokytojai, 

administracija, specialistai); 

 svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (mokinys, kuris pakartotinai  

pažeidė mokinio elgesio taisykles,  yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos 

posėdį kartu su tėvais/globėjais); 
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 svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje (mokinys, kurio elgesys nepasikeitė po 

svarstymų VGK, kartu su tėvais/globėjais yra kviečiamas į Mokytojų tarybos 

posėdį); 

 svarstymas Gimnazijos tarybos posėdyje (mokinys, kurio elgesys nepasikeitė po 

svarstymų Mokytojų tarybos posėdyje, kartu su tėvais/globėjais yra kviečiamas į 

Gimnazijos tarybos posėdį); 

36.  Gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam 

pagal privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar 

socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), Pedagogine 

psichologine tarnyba,  Vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje (LR 

Švietimo įstatymo 29 str. 10 punktas). 

37.  Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo 

nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita 

minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė (LR Švietimo įstatymo 29 str. 11 punktas). 

 

 

 


