
Mokinių elgesio taisyklės 

1. Stropiai mokykis. 

2. Būk savarankiškas. 

3. Būk pasirengęs tartis ir padėti kitiems. 

4. Būk sąžiningas sau ir kitiems. 

5. Būk švarus ir tvarkingas. 

6. Mokykis puoselėti gimtąją kalbą, papročius, tradicijas. 

7. Mokykis reikšti savo nuomonę, neįžeisdamas ir kitų bendruomenės narių.  

8. Mokykis bendravimo meno: kultūringai elkis įvairaus tipo įstaigose.  

9. Būk mandagus, pagarbiai elkis su vyresniais ir savo bendraamžiais.  

10. Vykdyk duotus pažadus sau ir kitiems. 

11. Mokykis tausoti savo ir bendruomenės turtą. 

I. LANKOMUMAS 

1. Į pamokas vėluoti draudžiama. Mokytojas turi teisę patikrinti mokinį, įtariamą vartojus svaigalus, 

narkotines medžiagas. 

2. Mokiniai negali praleisti pamokų be pateisinamos priežasties. 

3. Mokytojui neatvykus į pamoką 10 min. klasės seniūnas apie tai praneša administracijai.  

4. Mokiniui už praleistas pamokas dėl pateisinamos priežasties atsiskaitymas gali būti atidedamas iki 

individualiai su mokytoju susitarto laiko. 

5. Klasei organizuotai pabėgus iš pamokos, kitą pamoką rašomas to dalyko kontrolinis darbas ir 

informuojami mokinių tėvai. 

6.Mokinys,praleidęs ar pavėlavęs daugiau nei 7 pamokas be pateisinamos priežasties, dalyvauja 

pokalbyje su klasės vadovu, raštu paaiškina priežastis. 

II. MOKINIŲ IŠVAIZDA 

1. Mokykla - darbo vieta, todėl mokiniai turi būti švariai, kukliai, tvarkingai apsirengę, išvaizda 

dalykinė. 

2. Sportinė apranga ir avalynė tinkama tik kūno kultūros ir technologijų pamokose. 

3. Mokinio šukuosena tvarkinga, kukli. Nagai tvarkingi. Papuošalai kuklūs. 

4. Būti su paltais, striukėmis gimnazijoje negalima ( kol nėra atskiro nurodymo ). 

5. Esant daugiau nei 20 laipsnių karščiui, leidžiama nenešioti mokyklinio švarko, bet apranga turi 

būti kukli ir tvarkinga. 

6. Mokinių išvaizda rūpinasi klasių vadovai. 

III. GIMNAZIJOS INVENTORIUS IR VADOVĖLIAI 

1. Už inventorių gimnazijoje, t.y. klasėse, koridoriuose, aktų, sporto salėse, aikštyne, dirbtuvėse, 

atsako mokinys, mokytojas ir klasės vadovas. 

2. Sugadintą inventorių mokinys suremontuoja per 3 dienas. Jei mokinys nesuremontavo 

inventoriaus, kviečiami jo tėvai, kurie turi kompensuoti nuostolius. 



3. Mokinio vadovėliai turi būti tvarkingi, švarūs, aplenkti. 

4. Kiekvieno vadovėlio gale turi būti užrašyti mokslo metai, klasė, mokinio pavardė, gauto vadovėlio 

kokybė. 

5. Už pamestą vadovėlį mokiniai turi atpirkti naują. 

6. Jei vadovėlis grąžinamas netvarkingas, kitais metais tam mokiniui duodamas panašios išvaizdos 

vadovėlis. 

7. Už pamestą grožinės literatūros knygą: a) nupirkti tokią pačią knygą, b) nupirkti kito autoriaus 

knygą. 

IV. ELGESYS MOKYKLOJE IR VIEŠOSE VIETOSE 

1. Mokiniams gimnazijos patalpose, jos teritorijoje ir viešose vietose draudžiama vartoti narkotines, 

psichotropines medžiagas, alkoholinius gėrimus ir rūkyti. Už šio punkto nesilaikymą rašomi 

drausmės protokolai, informuojami tėvai ir kitos institucijos. 

2. Klasių vakarėliai, vakaronės, mokinių išleistuvės ir kitokie pramoginiai renginiai turi būti derinami 

su gimnazijos administracija. 

3. Į gimnazijos renginius įleidžiami tik mūsų gimnazijos mokiniai ir buvę abiturientai. 

4. Gimnazijoje organizuojamose diskotekose privalo budėti policija, priešingu atveju diskotekos 

negali vykti. 

 


