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VILKAVIŠKIO R. PILVIŠKIŲ ,,SANTAKOS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Pilviškių „Santakos“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau 

vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje bei apibrėžia 

bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

2. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. 

 

II SKYRIUS 

MOKINYS TURI TEISĘ 

 

3. Įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 

4. Burtis į sąjungas, visuomenines organizacijas, judėjimus, kurie neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams. 

5. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso klausimus. 

6. Puoselėti savo tautos kalbą, papročius bei tradicijas. 

7. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys. 

8. Savarankiškai pagal savo galimybes, poreikius ir interesus pasirinkti 

pasirenkamuosius dalykus, modulius ir neformaliojo švietimo užsiėmimus. 

9. Naudotis mokymo priemonėmis bei gimnazijos materialine baze, siekiant 

ugdymosi, saviraiškos tikslų. 

10. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugioje aplinkoje. 

11. Bendrauti su Vilkaviškio rajono, kitų rajonų ir užsienio šalių mokiniais. 

12. Kartu su mokytojais ir tėvais, gavę direktoriaus leidimą, dalyvauti pažintinėse, 

mokomosiose, kultūrinėse ekskursijose, išvykose, ekspedicijose. 

13. Gyvenantys toliau kaip 3 km. nuo mokyklos būti atvežami į mokyklą. 

14. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje: būti išrinktam į mokinių, gimnazijos tarybas, 

teikti pasiūlymus dėl gimnazijos veiklos gerinimo. 

15. Gauti nemokamą maitinimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Nesutikti su mokytojo nuomone ir ginti savąją, tačiau gerbti mokytojo asmens 

laisvės žmoniškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą, paremtą bendražmogiškų vertybių samprata. 

17. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą 

smurtą, prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą. 

18. Į padėką ar paskatinimą. 

19. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą. 

20. Vieną ar visus dalykus mokytis savarankiškai, laikyti egzaminus (vadovaujantis 

egzaminų instrukcija). 

 

 

 

 

 



III SKYRIUS 

MOKINYS PRIVALO 

 

21. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidžiam ir 

aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis. 

22. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais, 

gerbti jų darbą. 

23. Laikytis etiketo reikalavimų gimnazijoje, gatvėje ir kitose viešose vietose. 

24. Nevėluoti ir nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties. 

25. Dalyvauti ugdymo procese. 

26. Vykdyti gimnazijos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus. 

27. Laikytis bendražmogiškos gyvensenos normų, įstatymų, gimnazijos nuostatų, bei 

mokinių elgesio nuostatų. 

28. Gimnazijoje kurti tokią atmosferą, kurioje visi galėtų darniai gyventi, dirbti, 

mokytis. 

29. Dalyvauti bendruose gimnazijos renginiuose. 

30. Laikytis saugumo reikalavimų (nebėgioti koridoriais, nesėdėti ir nelipti ant 

palangių). 

31. Į gimnaziją atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones. Už atsineštų brangių 

papuošalų, didelių pinigų sumų, įvairių brangių daiktų dingimą gimnazija neatsako. 

32. Apie rengiamus, vykdomus nusikaltimus ir kitą draudžiamą veiklą, įvykusius 

nelaimingus atsitikimus gimnazijoje ar už jos ribų mokinys privalo pranešti mokytojui, klasės 

auklėtojui, soc. pedagogui arba gimnazijos administracijai. 

33. Pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais 

telefonais, ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevartoti jokių maisto produktų. 

34. Klausyti budinčių mokinių ir mokytojų, reaguoti į jų pastabas. 

35. Budintis mokinys privalo būti savo budėjimo vietoje, o apie įvykusius incidentus 

ar konfliktus pranešti budinčiam mokytojui (socialiniam pedagogui, direktoriaus pavaduotojams 

ugdymui ar direktoriui). 

36. Valgyti valgykloje. Klasėse valgyti galima tik leidus klasės mokytojui. 

37. Palaikyti švarą ir tvarką kabinetuose ir visoje gimnazijoje. Tausoti ir saugoti 

gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, baldus, vadovėlius ir knygas. Sugadinus ar sunaikinus turtą, 

atlyginti padarytą žalą pagal gimnazijos nustatytą tvarką. 

38. Dėvėti tvarkingą aprangą (I–IV gimn. kl. mokiniai – gimnazijos švarkus; apie 

švarkų nedėvėjimą informuoti mokinių tėvus (globėjus)), laikantis asmens higienos reikalavimų, 

savo išvaizda nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių. 

39. Drabužius, įskaitant galvos apdangalus, kabinti rūbinėje; nepalikti kišenėse pinigų 

ar kitų vertingų daiktų. Dingus drabužiams, nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją arba budintį 

mokytoją (už daiktus, paliktus kišenėse, atsako pats mokinys). 

40. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose. 

41. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, pateikiant pažymą iki rugsėjo 15 d. 

42. Nevartoti ir neplatinti narkotikų, alkoholio, psichotropinių medžiagų, 

pornografinių leidinių, nerūkyti, nevartoti necenzūrinių ir kitų asmenį įžeidžiančių žodžių, nesinešti 

į gimnaziją įrankių, su kuriais būtų galima sužaloti gimnazijos bendruomenės narius (peilių, 

šaunamųjų ginklų, žiebtuvėlių, ylų ir kt.). 

43. Gerbti savo gimnaziją, simbolius, gerą šios institucijos įvaizdį, viešai jos 

nežeminti. 

44. Gerbti savo Valstybės istoriją, simbolius, vadovus ir visokeriopai formuoti gerą 

Lietuvos įvaizdį. 

 

 

 



IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

45. Už puikų (labai gerą) mokymąsi mokslo metų gale 1–8 ir I–IV gimn. klasių 

mokiniai gali būti apdovanoti gimnazijos padėkos raštu  bei asmenine dovana. Gali būti 

organizuojama nemokama ekskursija respublikos ribose. 

46. Mokyklos baigimo proga II, IV gimn. klasių mokiniai gali būti apdovanoti 

gimnazijos padėkos raštu ir asmeninėmis dovanomis. 

47. Užėmusiems prizines vietas rajoninėse, respublikinėse ir tarptautinėse 

olimpiadose, varžybose, konkursuose įteikiami padėkos raštai ir asmeninės dovanos (jei neįteikė 

organizatoriai). Gali būti organizuojama nemokama ekskursija respublikos ribose. 

48. Aktyviausi, geriausiai besimokantys ir laimėję prizines vietas olimpiadose, 

rajoniniuose, zoniniuose, apskrities ir respublikiniuose konkursuose, varžybose ir parodose, 

mokiniai gali būti apdovanojami padėkos raštais per gimnazijos šventes arba geriausių mokinių ir jų 

tėvų pagerbimo šventę. Informacija apie pasiekimus skelbiama rajoninėje spaudoje, gimnazijos 

internetinėje svetainėje, stende ir kt. 

49. Mokiniai skatinami padėkos įrašais elektroniniame dienyne (atsakingi klasių 

auklėtojai, dalykų mokytojai, neformaliojo švietimo būrelių vadovai). 

50. Puikiai ir labai gerai besimokančių, olimpiadų, konkursų, varžybų nugalėtojų 

nuotraukos įdedamos į gimnazijos stendą „Mūsų geriausieji“. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINĖS NUOBAUDOS 

 

51. Už grubius mokinio taisyklių pažeidimus, už mokytojų ir kitų gimnazijos 

bendruomenės narių įžeidimus, vagystes, svaigalų ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimą, 

sąmoningą gimnazijos turto gadinimą, valkatavimą, vėlavimą į pamokas, bėgimą iš pamokų, 

necenzūrinių žodžių vartojimą, chuliganizmą gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti pareikšta: 

 pastaba; 

 papeikimas; 

 griežtas papeikimas. 

52. Mokinys, praleidinėjantis pamokas be priežasties, pažeidinėjantis gimnazijos 

taisykles, šias taisykles, besimokantis nepatenkinamai gali būti apsvarstytas mokytojų taryboje, 

vaiko gerovės komisijoje, gimnazijos taryboje. 

53. Apie mokinio nusižengimus ir elgesį informuojami mokinio tėvai. 

54. Mokinio pašalinimo iš gimnazijos, siūlymo jam kitos mokymosi formos ar 

įstaigos klausimą gali kelti gimnazijos direktorius, mokytojų taryba, gimnazijos taryba. 

55. Mokinys iš gimnazijos gali būti pašalinimas už sistemingą pamokų nelankymą ir 

nepažangumą, grubius mokinio taisyklių pažeidimus ir kt., jeigu buvo taikytos prevencinės 

priemonės, mokiniui teikiama ir siūloma pagalba, tačiau mokinio elgesys ir pažangumas nesikeitė. 

 

_______________________________________ 


