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ANYKŠČIŲ R. SVĖDASŲ JUOZO TUMO–VAIŽGANTO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  

 

Anykščių r. Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazija (toliau – Gimnazija), gerbdama 

mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti mokiniams 

išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo 

programas, apsaugoti individualią ir mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šios būtinos 

tvarkos. 

 

 

I. SKYRIUS MOKINIO TEISĖS 

 

1.Mokinys turi teisę: 

1.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų 

organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis; 

1.2. į mokslą, kuri ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, 

dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis; 

1.3. į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei 

gabumus; 

1.4. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems; 

1.5. gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) 

formas; 

1.6. rinktis Gimnazijoje siūlomus pasirenkamus dalykus, užsienio kalbą, dalykų modulius, 

papildomo ugdymo programas, būrelius, studijas ir kt.; 

1.7. naudotis gimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu 

inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslais); 

1.8. laisvai pasirinkti dorinio ugdymo dalyką;  

1.9. esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose, arba Mokytojų tarybai 

pritarus, mokytis savarankiškai; 

1.10. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje; 

1.11. gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, 

informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą Gimnazijoje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą 

ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

1.12. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

1.13. gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

1.14. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; 

1.15. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.  

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

 

2. Mokinys turi pareigą: 

2.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis Gimnazijos taisyklių, demokratinių 

gyvenimo normų, tausoti Gimnazijos ir visuomenės turtą. Vykdyti Gimnazijos tarybos nutarimus, 

administracijos, teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus; 

2.2. sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir 

įgyti išsilavinimą; sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis; būti atidžiu ir aktyviu per 

pamokas; maksimaliai išnaudoti Gimnazijos teikiamas ugdymosi galimybes; 

2.3. aktyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje ir jai garbingai atstovauti, dalyvauti Gimnazijos 

organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje; 
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2.4. siekti dorinės ir pilietinės brandos; 

2.5. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas; 

2.6. laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, Gimnazijos 

darbuotojus, klasės draugus, kitus mokinius; 

2.7. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo Gimnazijai; 

2.8. vykstant į Gimnaziją ir iš jos laikytis saugaus eismo taisyklių; 

2.8. laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose Gimnazijos patalpose 

ir jos teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos palikti tvarkingą 

klasę, salę; 

2.9. pertraukų metu reaguoti į mokytojų, mokyklos darbuotojų ar kitų atsakingų budinčių 

asmenų pastabas, jų nurodymus vykdyti nedelsiant; 

2.10. fizinio ugdymo pamokose dėvėti sportinę aprangą; 

2.11. į valgyklą eiti per skirtas pertraukas. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai 

elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų; 

2.12. žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, 

pertraukų, renginių ir išvykų metu taisyklių; 

2.13. išvykdamas iš Gimnazijos mokytis į kitą ugdymo įstaigą, mokinys privalo atsiskaityti 

su gimnazijos bei miestelio bibliotekomis, dalykų mokytojais. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

3. Mokiniui draudžiama: 

3.1. rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką 

veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti Gimnazijoje ir Gimnazijos teritorijoje; 

3.2. be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti; 

3.3. į Gimnaziją neštis gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas; 

3.4. niokoti Gimnazijos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus; 

3.5. vestis į Gimnaziją pašalinius asmenis, žaisti azartinius žaidimus, virtualioje erdvėje 

skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją, pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio 

priemonėmis ne mokymo tikslais, fotografuoti ir įrašinėti kitų Gimnazijos bendruomenės narių 

pokalbius, atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūra; 

3.6. nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius 

pamokų, pertraukų ir renginių metu;  

3.7. fizinio ugdymo, šokio pamokoje ir užsiėmime atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę 

pamokoje / užsiėmime dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

 

IV. SKYRIUS 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

4. Mokinys turi atsakomybę: 

4.1. mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į Gimnaziją sutarties, 

vengiančiam lankyti pamokas ar nelankančiam gimnazijos, individualiai (priklausomai nuo 

situacijos) taikomos šios nuobaudos: 

4.1.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne; 

4.1.2. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 

4.1.3. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas; 

4.1.4. siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 

metų). 

4.2. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo (toliau 

– Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti 

perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė; 

4.3. 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 
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Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms 

ir siekdamas užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias 

poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

4.3.1. iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

4.3.2. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą. 

4.4. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams (globėjams, rūpintojams), nuolat ir 

sistemingai nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į Gimnaziją sutarties sąlygų, 

vengiančiam lankyti Gimnaziją, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija 

savivaldos ar teisėsaugos institucijoms; 

4.5. mokiniui gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai (globėjai, rūpintojai); 

4.6. paskelbtos valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti 

įpareigoja Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų 

vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai, mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės); 

4.7. Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams: 

4.7.1. iki 6 metų amžiaus; 

4.7.2. besimokantiems pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas; 

4.7.3. sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu; 

4.7.4. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų 

dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį). 

4.8. Mokiniams, nedėvintiems kaukių taip, kaip nustato valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai, prieš skiriant drausmines priemones, vykdoma: 

4.8.1. neįleidimas į mokyklos patalpas; 
4.8.2. išvesdinimas iš mokyklos pastato, informuojant tėvus, jei mokinys, vyresnis, kaip 16 

metų; 
4.8.3. izoliuota nuo kitų mokinių priežiūra, iki tėvų atvykimo į mokyklą; 
4.8.4. prevencinis pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais); 
4.8.5. pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje apie tolimesnį dalyvavimą ar nušalinimą iš ugdymo proceso dėl keliamos grėsmės kitų 

bendruomenės narių sveikatai. 
4.9. Mokiniams, nedėvintiems kaukių taip, kaip nustato valstybės lygio ekstremalios 

situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai gali būti skiriamos šios drausminės priemonės: 

4.9.1. pastaba; 

4.9.2. rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu; 

4.9.3. mokyklos Vaiko gerovės komisijos teikimu, mokyklos vadovas gali priimti 

sprendimą nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso;  

4.10. Apie sprendimą ir / ar galimą tėvų (globėjų, rūpintojų) kliudymą vaikui iki 16 metų 

mokytis informuojama Vaiko teisių ir įvaikinimo tarnyba. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

5. Baigiamosios nuostatos: 

5.1. mokiniai / mokytojai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų 

mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę; 

5.2. tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su 

nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu; 

5.3. Taisyklės skelbiamos Gimnazijos internetinėje svetainėje, Gimnazijos stenduose. 

_________________________ 

 


