
VILNIAUS |“ŽIDINIO“ SUAUGUSIŲJŲ GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. Bendroji dalis 

 

1. Vilniaus „Židinio“ suaugusiųjų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau Taisyklės) 

reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje bei apibrėžia mokinių teises, 

pareigas, skatinimo būdus, prevencines priemones. 
 

II. Mokinių teisės: 

2. Gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas. 

3. Gauti geros kokybės švietimą. 

4. Gauti socialinę, psichologinę, pedagoginę pagalbą. 

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

higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, darbo vietą, aplinką. 

6. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 

7. Rūpimais klausimais kreiptis į gimnazijos administraciją, mokytojus ir gimnazijos 

darbuotojus. 

8. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

9. Pagal savo galimybes ir gebėjimus atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose ir 

kituose renginiuose. 

10. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. 

11. Burtis į jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti 

neformaliojo švietimo užsiėmimuose. 

 

III. Mokinių pareigos: 

12. Laikytis visų Mokymo(si) sutartyje numatytų sąlygų, šių taisyklių ir kitų gimnazijos darbo 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų ir susitarimų. 

13. Puoselėti gerą gimnazijos vardą, domėtis jos istorija, prisidėti prie tapatumo kūrimo ir 

puoselėjimo. 

14. Gerbti mokinius, mokytojus, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių. 

15. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu, atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, 

gerbti savo ir kitų privatumą ir teises, nemeluoti ir netoleruoti tokio elgesio. 

16. Stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis, nevėluoti ir nepraleisti pamokų 

be pateisinamos priežasties (jas praleidus pateikti pateisinantį dokumentą). 

17. Pamokoje naudotis tik mokymo(si) procesui reikalingomis priemonėmis, po pamokos palikti 

tvarkingą darbo vietą. 

18. Pamokoje nesinaudoti mobiliaisiais įrenginiais, jei jie nenaudojami ugdymo veikloms atlikti. 

Mobiliojo telefono garsas privalo būti išjungtas, o telefonas padėtas prie kitų asmeninių 

daiktų. 

19. Ateiti į gimnaziją tvarkingai apsirengus (savo išvaizda nešokiruoti ir netrikdyti aplinkinių). 

Pamokų ar užsiėmimų metu lauko drabužius kabinti klasėje tam skirtoje vietoje.  

20. Gimnazijos patalpose ir jos teritorijoje, išvykose bei kituose renginiuose neturėti, nevartoti, 

neplatinti alkoholio, tabako gaminių, elektroninių cigarečių ir jų priedų, narkotinių, 

psichotropinių bei kitų sveikatai kenksmingų medžiagų, kitų draudžiamų daiktų, su kuriais 

galima sužaloti ar sukelti fizinį skausmą. 

21. Saugoti ir tausoti gimnazijos turtą, savo ir kitų asmeninius daiktus. 

 

 



IV. Mokiniams draudžiama: 

22. Fiziškai ir psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ir kitų gimnazijos bendruomenės 

narių. 

23. Gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvių medžiagų ar būti 

apsvaigus nuo jų, turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos gaminių ar kitų 

kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius 

žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis. 

24. Be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis. 

25. Pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo. 

26. Be administracijos ar mokytojo leidimo naudotis gimnazijos kabinetais. 

 

V. Mokinių skatinimas  

27. Už gerą elgesį ir mokymąsi, aktyvų dalyvavimą renginiuose, konkursuose, olimpiadose ir 

kitose veiklose mokiniai skatinami: 

Klasės vadovo, mokytojo pagyrimu elektroniniame dienyne; 

Direktoriaus įsakymu reiškiamomis padėkomis; 

Pagyrimo raštais; 

Asmeninėmis dovanomis; 

Pagerbimu gimnazijos renginių metu; 

Dalyvavimu organizuojamose ekskursijoje ar išvykose. 

 

VI. Taikomos prevencinės priemonės 

28. Mokiniams, nesilaikantiems Mokymosi sutarties ir  šių Taisyklių, taikomos šios prevencinės 

priemonės: 

Klasės vadovo, mokytojo pastaba žodžiu ar raštu; 

Klasės vadovo, mokytojo pokalbis su mokiniu; 

Klasės vadovo pokalbis su mokiniu ir tėvais (globėjais) ar informavimas TAMO, žinute ar 

telefonu; 

Švietimo pagalbos specialisto pokalbis su mokiniu ar jo tėvais (globėjais); 

Svarstymas Mokinio gerovės komisijos posėdyje; 

Svarstymas direkciniame posėdyje; 

Mokymo(si) sutarties nutraukimo klausimo svarstymas Mokytojų taryboje, Gimnazijos 

taryboje. 

29. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, už rūkymą, alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų vartojimą gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniai gali būti 

perduodami policijai ir informuojami tėvai (globėjai). 

 

VII. Baigiamosios nuostatos 

30. Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai 

supažindina su šiomis Taisyklėmis, saugaus elgesio, tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų 

dalykų kabinetuose, išvykose. 

31. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“. 

32. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad 

mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 

 


