
 

 

 

 

 

KALVARIJOS GIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. 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. 

 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 
 

2. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis mokymosi sutarties įsipareigojimų, 

demokratinių gyvenimo normų, tausoti gimnazijos ir visuomenės turtą. Vykdyti gimnazijos tarybos 

nutarimus, administracijos, teisėtus pedagogų, pagalbinio personalo reikalavimus. 

3. Sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir 

įgyti išsilavinimą; sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis; būti atidiems ir aktyviems per 

pamokas; maksimaliai išnaudoti gimnazijos teikiamas ugdymosi galimybes. 

4. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas. 

5. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių įsitikinimų 

atstovams ir nediskriminuoti dėl dalyvavimo visuomenėje, kultūrinėje ar sportinėje veikloje. 

Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo gimnazijai. 

6. 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. 

7. Pertraukų ir laisvo laiko tarpo tarp pamokų metu būti gimnazijoje ir užsiimti prasminga veikla. 

8. Kasdien gimnazijoje (ar jai atstovaujant) dėvėti tvarkingą aprangą, o I-II, III-IV klasių 

mokiniai – gimnazisto uniformą, t.y. vykdyti Kalvarijos gimnazijos direktoriaus 2012m. birželio 

18d. įsakymu Nr.V1-234 patvirtintas „Kalvarijos gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo 

taisykles“. Kūno kultūros, šokio pamokose – sportinę aprangą. 

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

nusirengti ir laikyti rūbinėje. 

10. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų 

valgio, nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų. 

11. Žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų, 

renginių ir išvykų metu taisyklių. 

12. Jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo 

sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo 

leidimo neišeiti iš klasės. 

13. Mokinys į pamokas privalo atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame 

vyks pamoka. Pamokų metu privalo: 

13.1. turėti pamokai reikalingas priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę 

namų darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui; 

13.2. savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir klasei; 

13.3. nesinaudoti mobiliuoju telefonu; jo garsiniai signalai turi būti išjungti. Jei yra būtina 

atsiliepti į skambutį, mokinys, paprašęs mokytojo, gali išeiti į koridorių. 

14. Vykdyti Kalvarijos gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. V1-1 

patvirtinto ,,Mokinių išleidimo pamokų ir pertraukų metu iš gimnazijos teritorijos tvarkos aprašo“ 
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nurodymus. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų 

praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių 

atstovų raštai ir kt.) klasės vadovui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo 

į gimnaziją dienos. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip už 3 

dienas iš eilės ir pavienes pamokas. 

15. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, 

baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo 

atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). 

16. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui 

medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus. 

17. Išvykstant iš gimnazijos grąžinti  gimnazijos bibliotekos knygas. 

18. Laikytis mokinio elgesio taisyklių, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės 

narius, nenaudoti smurto, patyčių ir patyčių kibernetinėje erdvėje, nepažeisti jų teisių ir teisėtų 

interesų. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti. 

19. Dalyvauti nuoseklioje, ilgalaikėje prevencijos programoje. 

 

III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

20. Neštis į gimnaziją ir jos teritoriją pavojų keliančių daiktų (šaunamuosius ginklus, 

peilius, dujų balionėlius, petardas bei kitas sprogstamąsias medžiagas, narkotines, psichotropines 

medžiagas siekiant jas parduoti ar vykdyti mainus, cigaretes, kvaišalus, kitus kenksmingus ir 

sveikatai pavojingus daiktus) ir jais naudotis. Pavojų keliantys  daiktai paimami ir perduodami 

tėvams. Kiti daiktai atiduodami po pamokos (klasės vadovui arba mokytojui informavus mokinio 

tėvus). 

21. Gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, 

rūkyti, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama ateiti į gimnaziją ir 

gimnazijos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų. 

22. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio 

reikalavimo, mokytojas privalo paimti 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 ir perduoda socialiniam pedagogui. Paimtas daiktas 

grąžinamas tik mokinio tėvams. Pasikartojus netinkamam elgesiui daiktus tėvai atsiima po pokalbio 

su gimnazijos direktoriumi. 

23. Draudžiama vartoti energetinius gėrimus bei juos turėti, atsinešti ar kitaip perduoti 

gimnazijoje ir jos teritorijoje; pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti gėrimus. 

24. Atsinešti į gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, 

žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

25. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir 

pokalbius. 

26. Pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti 

pamokas. 

27. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti tam neskirtose vietose, 

spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, tyčiotis, prasivardžiuoti ir kt. Draudžiama savo elgesiu 

sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą. 

28. Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta gimnazijos organizuojamų renginių metu. 

29. Niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, 

mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.). 
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IV. MOKINIO TEISĖS 

 

30. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, 

Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir 

laisvėmis. 

31. Mokinys turi teisę į apsaugą nuo smurto, psichologinę, specialiąją pedagoginę, 

specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, 

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

susijusią informaciją. 

32. Turi teisę dalyvauti nuoseklioje, ilgalaikėje prevencinėje programoje. 

33. Teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, 

pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis. 

34. Gauti informaciją apie gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) 

formas. 

35. Rinktis, tėvams sutikus, gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, mokymosi 

kursą, dalykų modulius, neformaliojo švietimo programas, būrelius, studijas ir kt. 

36. Nemokamai naudotis gimnazijos biblioteka, skaitykla, sporto sale, kitomis ugdymui 

skirtomis erdvėmis, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių 

technologijų įranga (tik mokymosi tikslams). 

37. Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose. 

38. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 

39. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo švietimo veiklų tobulinimo. 

40. Gauti gimnazijoje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka. 

41. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. 

42. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant  elgesį, lankomumą, pažangumą. 

43. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

  

V. MOKINIO SKATINIMO  IR DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO 

PRIEMONĖS 

  
  

44. Mokiniui skatinimo ir drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonės skiriamos 

vadovaujantis Kalvarijos gimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V1-441 

,,Mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo tvarka“. 

45. Už nuolatinius, piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą, 

teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos (nusikalstamos) veiklos įvykdymą) 

moksleivis svarstomas  gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. 

46. Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš mokyklos – 

taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir 

akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui bei aplinkai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

47. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis 

mokinius supažindina klasės vadovas pasirašytinai kiekvienų mokslo metų pirmąją savaitę. 

_________________ 


