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                                                                                                                 PATVIRTINTA 

                                                                                                      Molėtų gimnazijos direktoriaus 

                                                                                                      2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 130 

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. MOKINIŲ TEISĖS 

1. Nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas.  

2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti 

valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 

3. Savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos, etikos) programą. 

4. Gauti geros kokybės švietimą. 

5. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius 

šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus. 

6. Į psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, 

sveikatos priežiūrą gimnazijoje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi 

susijusią informaciją. 

7. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 

8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos 

reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą.  

9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. 

10. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 

11. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

II. MOKINIAI PRIVALO 

12. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų. 

13. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius. 

14. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

15. Į gimnaziją ateiti ne vėliau kaip 5 min. prieš pamokas. Pirmas skambutis - 7.55 val., antras - 

8.00 val. 

16. Lankyti pamokas, nevėluoti, savavališkai neišeiti iš pamokų. Svarbiais atvejais iš gimnazijos 

galima išeiti informavus pamokos dalyko mokytoją, klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar 

gimnazijos administraciją. Jei mokinys nerašė kontrolinio darbo be pateisinamos priežasties, 

kontrolinio darbo rašyti neleidžiama, į dienyną rašomas vienetas. Perrašyti kontrolinį darbą 

suteikiama teisė po konsultacijos su mokytoju. 

17. Susirgus ar kitu pateisinamu atveju tą pačią dieną informuoti klasės auklėtoją apie neatvykimo į 

gimnaziją priežastis. Praleidus bent vieną pamoką, kitą dieną pristatyti klasės auklėtojui 

pateisinamąjį dokumentą. Visi mokiniai, nedalyvavę ugdymo procese, žymimi n (jei mokiniai 

pamokų metu dalyvavo ekskursijoje, renginyje, pamokos teisinamos direktoriaus įsakymu). 

Pamokos, praleistos mokantis vairuoti, neteisinamos. 

18. Pasibaigus pamokai, sutvarkyti darbo vietą ir tvarkingai išeiti. 

19. Pamokų ir pertraukų metu elgtis kultūringai, laikytis elgesio normų, vykdyti budėtojų 

nurodymus ir reikalavimus. 

20. Tausoti gimnazijos patalpas, inventorių, mokomąsias priemones, taupyti elektrą ir vandenį. Už 

padarytą materialinę žalą atlyginti. 
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21. Rūpintis savo sveikata. Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pateikti reikalingą informaciją 

gimnazijos sveikatos priežiūros specialistei. 

22. Pamokų, pertraukų metu, popamokinėje veikloje laikytis saugaus elgesio taisyklių, saugaus 

eismo, priešgaisrinės ir civilinės saugos reikalavimų. Susižeidus gimnazijoje informuoti vieną iš 

pedagogų (dalyko mokytoją (jei nelaimingas atsitikimas įvyko pamokos metu), auklėtoją, 

administraciją), sveikatos priežiūros specialistę, tėvus. 

23. Vilkėti tamsiai mėlyną švarkelį arba tamsiai mėlyną megztinį su gimnazijos emblema 

(penktadieniais leidžiama uniformos nevilkėti). Kūno kultūros pamokose vilkėti sportinę aprangą, 

avėti tam skirtą avalynę. 

24. Bibliotekos knygomis ir vadovėliais naudotis tvarkingai. Pametus knygą ar vadovėlį arba juos 

sugadinus, atlyginti jų vertę. Jei po  dviejų patikrų, vadovėliai neaplenkti,  bibliotekos vedėja turi 

teisę vadovėlius paimti ir išduoti tik atsinešus aplankus. Apie vadovėlių paėmimą klasės auklėtojas 

informuoja mokinio  tėvus. 

25. Remiantis tėvų, neturinčių interneto, rašytiniais prašymais, nuo kiekvieno mėnesio 5 iki 10 

dienos, pateikti jiems mokinio pažangumo mėnesio lenteles susipažinti ir pasirašyti. 

26. Valgykloje tvarkingai stoti į eilę, nemėtyti maisto produktų, nešiukšlinti. 

27. Laikytis tvarkos ir drausmės rūbinėje, prie drabužių spintelių. 

28. Informuoti vieną iš pedagogų (klasės auklėtoją, socialinį pedagogą, dalyko mokytoją ar 

administraciją) arba psichologą apie patiriamas patyčias, smurtą ar pastebėtus patyčių, smurto 

atvejus. 

III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

29. Pamokos metu: 

29.1.  naudotis su darbu nesusijusiais daiktais; 

29.2.  valgyti; 

29.3.  kramtyti kramtomąją gumą; 

29.4.  užsiiminėti pašaliniais darbais. 

30. Gadinti gimnazijos patalpas, įrengimus, baldus, mokymo priemones. Už sugadintą inventorių 

atlyginti arba jį sutaisyti. 

31. Naudotis mobiliaisiais telefonais pamokų metu (telefonų garsas turi būti išjungtas, jie laikomi 

mokinio kuprinėje arba ant mokytojo stalo). Jei nereaguojama į pastabą, mokytojas informuoja 

socialinį pedagogą ir klasės auklėtoją. Telefonas paimamas ir, kol atvyks tėvai, saugomas 

gimnazijos seife.  Klasės auklėtojas informuoja tėvus. 

32. Be pateisinamos priežasties praleidinėti pamokas. Per pusmetį  nepateisinus iki 5 pamokų 

skiriamas auklėtojo įspėjimas;  6 – 10 pamokų  – direktoriaus įspėjimas, 11 – 20 pamokų – 

direktoriaus papeikimas; 21 ir daugiau pamokų – nepatenkinamas elgesys. Esant reikalui, 

nepriklausomai nuo praleistų nepateisintų pamokų skaičiaus, auklėtojas siūlo mokiniui pagalbos 

mokiniui specialisčių pagalbą. Jei problema neišsprendžiama, mokinio elgesys svarstomas 

gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje. 

33. Dėvėti sportinę aprangą ne kūno kultūros pamokose. 

34. Būti pamokose su striukėmis ar paltais. 

35. Vartoti necenzūrinius žodžius, pravardžiuoti, žeminti kitą žmogų, įžeidinėti, pajuokti, tyčiotis, 

užkabinėti, grasinti, naudoti prievartą, apkalbinėti, šmeižti, virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų 

privatumą pažeidžiančią informaciją. 

36. Naudoti smurtą prieš kitą asmenį.  

39. Įsinešti į gimnaziją ugdymo procesui nereikalingų daiktų (narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų, alkoholio, energetinių gėrimų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų, ginklų, 

petardų, garso ar vaizdo įrašų, leidinių, propaguojančių smurtą, pornografiją);  

40. Vartoti, platinti narkotines bei psichotropines medžiagas, alkoholį, energetinius gėrimus, rūkyti 

ir nešiotis paprastas bei elektronines cigaretes. 
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41. Žaisti azartinius žaidimus. 

42. Iki 16 metų nutraukti mokymąsi pagal privalomojo švietimo programas. 

 

 

IV. SKATINIMAI IR BAUSMĖS 

43. Už gerą elgesį ir mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose ir už pasiekimus popamokinėje 

veikloje mokiniai gali būti skatinami: 

43.1.  apdovanojami pagyrimo raštais; 

43.2.  apdovanojami asmeninėmis dovanomis; 

43.3.  direktoriaus įsakymu reiškiamomis padėkomis; 

43.4.  dalyvavimu organizuojamose skatinamosiose ekskursijose ar išvykose; 

44. Už mokinio taisyklių nesilaikymą taikomos drausminės nuobaudos ir drausminės priemonės: 

44.1. kai mokinys nesilaiko gimnazijos mokinio elgesio taisyklių ir pildo drausmės 

pažeidimo pažymą, informuojami tėvai. Jei mokinys trečią kartą savo nedrausmingą elgesį aiškina 

drausmės pažeidimo pažymoje, mokinio elgesys svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, 

dalyvaujant klasės auklėtojui ir tėvams (globėjams). Pasikartojus tokiai pačiai situacijai, mokinio 

elgesys svarstomas gimnazijos Mokytojų tarybos posėdyje dalyvaujant tėvams (globėjams); 

pranešama Molėtų rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriui ir Utenos apskrities 

vyriausiojo policijos komisariato Molėtų rajono policijos komisariato prevencijos poskyriui; 

situacijai nesikeičiant, mokinio elgesys dalyvaujant tėvams (globėjams) svarstomas Gimnazijos 

taryboje, informuojama rajono Vaiko gerovės komisija; 

44.2.  pokalbis su gimnazijos administracija; 

44.3.  direktoriaus įsakymu reiškiamas įspėjimas, papeikimas; 

44.4.  laikinai mokinys perkeliamas į kitą klasę; 

44.5.  laikinai – bandomajam laikotarpiui – šalinamas iš gimnazijos; 

44.6.  jei mokinys netinkamai elgiasi, mokytojas išsikviečia socialinį pedagogą ar 

pavaduotoją ugdymui. Mokinys su mokytojo paskirta užduotimi eina į socialinio 

pedagogo kabinetą ir ten savarankiškai atlieka užduotį. Mokinio ugdymosi vieta 

mokyklos vadovo įsakymu gali būti pakeista kelioms to dalyko pamokoms. Apie 

mokinio laikiną nušalinimą iš dalyko pamokų klasės auklėtojas informuoja mokinio 

tėvus; 

44.7. jei mokinys, pažeidęs mokinio elgesio taisykles, atsisako išeiti iš pamokos, į gimnaziją 

kviečiami tėvai (globėjai) ar, esant reikalui, Molėtų PK; 

44.8. jei mokyklos darbuotojai įtaria, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai 

informuoja gimnazijos vadovą. Gimnazijos pedagoginis darbuotojas (soc. pedagogas, 

klasės auklėtojas, psichologas, spec. pedagogas, dalyko mokytojas) ir gimnazijos 

vadovas prašo mokinio parodyti asmeninius daiktus. Paaiškėjus, kad mokinys turi 

draudžiamų daiktų, apie tai informuojami mokinio tėvai (globėjai) ir, esant reikalui, 

Molėtų PK. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų 

daiktų turėjimo nedelsiant informuojami ir kviečiami atvykti į gimnaziją mokinio tėvai 

(globėjai). Jiems nesutikus atvykti arba laiku neatvykus, apie įtarimus dėl draudžiamų 

daiktų turėjimo, informuojamas Molėtų PK. Kol atvyks dėl mokinio daiktų 

patikrinimo iškviesti asmenys, mokinį prižiūri ne mažiau kaip 2 gimnazijos 

pedagoginiai darbuotojai. 

44.9. jei mokinys tris kartus per mokslo metus pavėluoja į pamokas, jis kviečiamas pokalbio 

su pagalbos mokiniui specialistais. Situacijai kartojantis, mokinio elgesys svarstomas 

Vaiko gerovės komisijoje; 
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44.10. jei mokinys turi Mokymo sutarties, Mokinio taisyklių  pažeidimų, ribojamos jo 

galimybės vykti į gimnazijos organizuojamas edukacines, pažintines keliones, 

renginius. 

45. Už teisėtvarkos pažeidimus atsako tėvai ir mokiniai Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta 

tvarka. 

46. Jei mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių 

saugumui, gimnazijos tarybai pritarus, šalinamas iš gimnazijos. Mokinys iki 16 metų, pritarus 

gimnazijos tarybai, perkeliamas į kitą mokyklą. 
_______________________ 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos  

2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio  protokolu Nr. V6-2 


