PATVIRTINTA
Vaškų gimnazijos direktoriaus
2019 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V-15
PASVALIO R. VAŠKŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Pasvalio r. Vaškų gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių taisyklės (toliau – Taisyklės)
yra sudarytos vadovaujantis Švietimo įstatymu, Gimnazijos nuostatais, Gimnazijos darbo tvarkos
taisyklėmis ir kitais teisės aktais, apibrėžia mokinių elgesio normas.
II. MOKINIO PAREIGOS
2. Mokinys privalo:
2.1. laikytis mokinio elgesio, Gimnazijos darbo, viešosios tvarkos taisyklių, priėmimo į
Gimnaziją sutarties įsipareigojimų;
2.2. kasdien dėvėti mokyklinę uniformą;
2.3. vykdyti Gimnazijos vadovų, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų nutarimus;
2.4. pagarbiai bendrauti su mokytojais, Gimnazijos bendruomenės nariais, savo
bendramoksliais, neskriausti mažesniųjų, stropiai ir sąžiningai mokytis;
2.5. žinoti ir laikytis priešgaisrinės, civilinės ir darbų saugos, saugaus eismo taisyklių;
2.6. nevėluoti į pamokas ir kitus renginius, sportinę aprangą ir avalynę dėvėti tik kūno kultūros
pamokose, atsinešti reikalingas mokymo priemones;
2.7. lankyti kiekvieną pamoką, praleidus vienos dienos pamokas atnešti tėvų (globėjų,
rūpintojų) parašytą pateisinimą, o praleidus 3 dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą;
2.8. savavališkai nepasišalinti iš pamokų, jei dėl rimtų priežasčių reikia išeiti iš pamokų –
kreiptis į klasės auklėtoją, socialinį pedagogą arba Gimnazijos administraciją;
2.9. Atvejai, leidžiantys ir pateisinantys pamokų praleidimą:
2.9.1. ligos atveju mokinys ar jo tėvai turi pranešti klasės auklėtojui ar socialiniam pedagogui
apie neatvykimo priežastis;
2.9.2. tėvų prašymu gali nedalyvauti pamokose ne daugiau kaip 3 dienas per mėnesį;
2.9.3. ilgesniam laikui, dėl rimtų priežasčių nuo pamokų pagal tėvų prašymą gali atleisti tik
Gimnazijos direktorius, jam nesant – direktoriaus pavaduotoja ugdymui.
2.10. 5-8, I-II klasėje turi būti mokinys, atsakingas už drausmės ir lankomumo sąsiuvinį;
2.11. nesistumdyti, nekelti peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas, nenaudoti fizinės ir
psichologinės prievartos;
2.12. pamokoje be mokytojo leidimo negalima naudotis mobiliaisiais telefonais, išmaniaisiais
įrenginiais, ausinukais, dėl piktybinio mobiliojo telefono, ausinuko naudojimo pamokos metu
mokytojas turi teisę telefoną ar ausinuką iš mokinio paimti ir atiduoti administracijai;
2.13. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, kalbėti tik
leidus mokytojui, mandagiai reaguoti į mokytojo pastabas;
2.14. rašyti visus kontrolinių darbų grafike numatytus kontrolinius darbus;
2.15. neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai dėl svarbių priežasčių pranešti mokytojui
prieš pamoką;
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2.16. atleisti nuo kūno kultūros pamokų mokiniai privalo dalyvauti pamokoje ir atsižvelgiant
į ligą dalinai atlikti užduotis;
2.17. Gimnazijos teritorijoje ir už jos ribų nerūkyti, nesikeikti, nevartoti elektroninių
cigarečių, alkoholinių ir energetinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių ir kitų psichoaktyvių
medžiagų, neprekiauti jomis, neplatinti šia tema nelegalios literatūros, nenaudoti pirotechnikos,
nežaisti azartinių žaidimų, neatsinešti į Gimnaziją gyvūnų ir paukščių, kt. mokymuisi nereikalingų
daiktų (kortų, švirkštų, žiebtuvėlių, petardų ir kt.);
2.18. rūbinėje drabužius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kišenėse pinigų, kitokių vertingų
daiktų, už jų dingimą gimnazija neatsako dingus drabužiams nedelsiant kreiptis į rūbininkę ar į klasės
auklėtoją, Gimnazijos vadovus;
2.19. valgykloje laikytis higienos reikalavimų, nesistumdyti, nelaistyti ir nemėtyti maisto,
nešiukšlinti, netrukdyti valgyti kitiems, valgymo vietą palikti tvarkingą, nusinešti nešvarius indus;
2.20. diskotekose, kituose neformaliojo ugdymo renginiuose vykdyti mokytojų ir budinčiųjų
reikalavimus, laikytis mokinių renginių, diskotekų organizavimo tvarkos;
2.21. nesivesti į Gimnazijos patalpas ar teritoriją pašalinių asmenų;
2.22. padarius materialinę žalą Gimnazijai, ją atlyginti per 10 dienų;
2.23. Gimnazijos abiturientui atestatas, 10-tą klasę baigusiam mokiniui mokymosi pasiekimų
pažymėjimas išduodamas tik jam atsiskaičius su Gimnazijos mokytojais ir biblioteka ir pateikus
atsiskaitymo lapelį Gimnazijos direktoriui;
2.24. Dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose.
III. MOKINIO TEISĖS
3.1. Mokinio teisės:
3.2. mokytis savitarpio pagalba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje (būti
apsaugotam nuo smurto ir patyčių), turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir
darbo vietą;
3.3. gauti socialinę pedagoginę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
3.4. sulaukus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą iki birželio 1 d.;
3.5. pasirinkti neformaliojo ugdymo užsiėmimus, tenkinančius programų modulius,
pasirenkamųjų dalykų programas;
3.6. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys;
3.7. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
3.8. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, ir atstovauti Gimnaziją už jos ribų.
3.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
3.10. į karjeros ugdymo konsultavimą;
3.11. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę,
kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą.
IV. MOKINIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
4. Mokiniai skatinami už puikų ir/ar labai gerą mokymąsi, elgesį, lankomumą, dalyvavimą
olimpiadose ir konkursuose, varžybose, projektuose ir kt. bei aktyvų dalyvavimą mokyklos, klasės
savivaldoje.

3

5. Klasės auklėtojo paskatinimas – viešas pagyrimas ir/ar padėka klasėje, elektroniniame
dienyne.
6. Dalyko mokytojo paskatinimas – viešas pagyrimas ir/ar padėka klasėje, elektroniniame
dienyne.
7. Klasės auklėtojo, dalykų mokytojų, pavaduotojo ugdymui teikimu, pasibaigus mokslo
metams (mokslo metų baigimo, mokinių šventės ar kt. renginio metu) ar kitų darbuotojų teikimu arba
savo iniciatyva direktorius:
7.1. apdovanoja mokyklos padėkos raštu už mokinio pasiekimus, gerą elgesį, dalyvavimą
visuomeninėje veikloje;
7.2. įsakymu pareiškia padėką;
7.3. visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas arba priima sprendimą dėl kitokio
skatinimo būdo.
8. Mokinių pasiekimai viešinami mokyklos interneto svetainėje, spaudoje, jei nepažeidžia
Pasvalio r. Vaškų gimnazijos Mokinių asmens duomenų tvarkymo taisyklių.
9. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo poveikio
priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (papeikimas). Už itin sunkius nusižengimus gali būti
skiriamas įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.
9.1. Mokiniui nesilaikant gimnazijos mokinio elgesio taisyklių klasės vadovas, mokytojai,
administracija ir kiti gimnazijos darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį
žodžiu, prašyti parašyti pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus ir siūlyti jį svarstyti Vaiko
gerovės komisijai.
9.2. Mokinys praleidęs be pateisinamos priežasties 30 pamokų per pusmetį, nuolat vėluojantis
į pamokas, nesilaikantys šių Taisyklių, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį.
9.3. Už itin sunkius nusižengimus gimnazijoje ar išvykose (kito asmens sveikatos sutrikdymą,
psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) iš karto informuojami mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai) ir policija.
9.4. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius
veiksmus Mokytojų tarybos siūlymu, Gimnazijos tarybos sprendimu mokinys, gali būti įpareigotas
tęsti mokymąsi kitoje mokykloje.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Priimtą į gimnaziją mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės
auklėtojas mokslo metų pradžioje.
11. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus
elgesio, tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.
12. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje
„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.
13. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad
mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
________________________________________

