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VILNIAUS SALOMĖJOS NĖRIES GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Vilniaus Salomėjos Nėries Gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių elgesio taisyklės

(toliau – Taisyklės) grįstos Lietuvos švietimo įstatymo bei kitų teisės aktų nuostatomis.

Taisyklių  tikslas  –  puoselėti  gimnazijos  ugdytinių  vertybines  nuostatas,  kurios

sudarytų  sąlygas  tapti  doru,  atsakingu,  žinių  siekiančiu,  savarankišku,  patriotiškai  nusiteikusiu

žmogumi.

Taisyklių pagrindas  - Lietuvos švietimo įstatymo 46 straipsnis bei mokinių teises ir

pareigas ir Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojantys Gimnazijos dokumentai. 

II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS

1. Mokinio teisės:

1.1. Teisė į informaciją:

1.1.1. Būti supažindintam su gimnazijos ugdymo planu bei dalykų programomis;

1.1.2. Gauti informaciją apie visus su ugdymo susijusius klausimus;

1.1.3. Reguliariai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą;

1.1.4. Profesinio  informavimo  taške  (toliau  –  PIT)  gauti  informaciją  apie  švietimo

sistemą, profesinio mokymo, aukštesniųjų ir aukštojo mokslo studijų programas,  specialybių bei

profesijų turinį, mokymosi galimybes kitų šalių mokyklose, įsidarbinimo galimybės Lietuvos darbo

rinkoje;

1.1.5. Būti supažindintam su bibliotekos fondu (žodynais,  žinynais,  literatūra ir t.t.),

skaitykla, turimomis duomenų bazėmis, CD ir DVD plokštelėmis;

1.1.6. Būti  supažindintam  su  saugos  reikalavimais,  gimnazijos  darbo  tvarkos

taisyklėmis bei kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais;

1.1.7. Gauti  informaciją apie pagalbą  teikiančias institucijas.

1.2. Teisė į mokymąsi:



2

1.2.1. Turėti  galimybę  pagal  gebėjimus  ir  polinkius  rinktis  švietimo  programas,

skirtingus  jų  variantus,  modulius,  dalykų  kursų  programas  bei  įgyti  valstybinius  standartus

atitinkantį išsilavinimą;

1.2.2. Be  privalomųjų  mokomųjų  dalykų,  jų  skirtingų  programų  /  kursų,  mokytis

gimnazijos siūlomų pasirenkamųjų dalykų (žr. į ugdymo planą);

1.2.3. Rinktis savarankišką mokymąsi švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

1.2.4. Mokytis  savitarpio  pagarba  ir  bendradarbiavimu  pagrįstoje,  psichologiškai  ir

fiziškai saugioje aplinkoje; 

1.2.5. Turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį (žr. į ugdymo planą) ir

darbo vietą;

1.2.6. Dalyvauti  svarstant  ugdymo  proceso  organizavimo  gerinimo  (Gimnazijos

taryboje, Mokinių taryboje, klasės valandėlėse), gauti grįžtamąjį ryšį apie priimtus sprendimu bei

pakeitimus;

1.2.7. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, turėti galimybę būti išrinktam į gimnazijos ir

šalies mokinių savivaldos institucijas.

1.3. Teisė į pagalbą:

1.3.1. Mokinys valstybės nustatyta tvarka turi teisę gauti:

- Socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir medicininę pagalbą;

- Nemokamą maitinimą ir kitą socialinę pagalbą.

2. Mokinių pareigos. Mokinio elgesio taisyklės

2.1. Mokinys privalo:

2.1.1. Kasmet  iki  nurodytos  datos  pristatyti  Vaiko  sveikatos  pažymą

(forma Nr. 027-1/a);

2.1.2. Pamokoje:

- nuolat  lankyti mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, nevėluoti į

pamokas, praleidus pamokas pateikti pateisinančius dokumentus klasės vadovui ( žr. Lankomumą

tvarką);

- už pamokas,  praleistas  be pateisinamos priežasties,  atsiskaityti  pagal Gimnazijos

tarybos priimtas „Atsiskaitymo už praleistas pamokas“ taisykles;

- gerbti mokytojus ir klasės draugus, laikytis priimtų elgesio normų;

- ateiti į pamokas laiku. Pavėlavus  atsiprašyti ir paaiškinti vėlavimo priežastis;

- tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai, atsinešti visas darbui pamokoje reikalingas

mokymosi priemones, į kūno kultūros pamokas – sportinę aprangą;
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- neatlikus  namų  darbų  ar  nepasiruošus  pamokai,  prieš  pamoką  apie  tai  pranešti

mokytojui ir paaiškinti priežastį;

- būti  nusiteikusiam  darbui:  susikaupusiam,  aktyviam,  pagal  savo  gebėjimus

besimokančiam, drausmingam, pagarbiai bendraujančiam su mokytojai ir bendraklasiais, pamokoje

draudžiama užsiimti pašaline veikla;

- įėjus mokytojui ar svečiui – atsistoti;

- gerbti kitų teisę mokytis – netrukdyti bendraklasiam ir mokytojui;

- išeiti iš pamokos galima tik esant būtinybei ir gavus mokytojo leidimą;

- atėjus  į  pamoką  ir  radus  sugadintą  ar  sugadinus  inventorių,  apie  tai  pranešti

mokytojui, atlyginti žalą gimnazijos nustatyta tvarka;

- po pamokos palikti tvarkingą darbo vietą:

- laikytis  saugumo  reikalavimų  ir  nustatytų  elgesio  kabinete  (kitoje  ugdymo

institucijos patalpoje) taisyklių.

2.1.3. Tarpusavio santykiuose:

- Gerbti save ir gimnazijos bendruomenės narius: bendrauti  mandagiai, neignoruoti,

neapkalbėti, nežeminti kitų mokinių ir nesityčioti iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų dalykų;

- būti  tolerantiškam ir gerbti kito asmens įsitikinimų, požiūrio, pomėgių, išvaizdos,

elgesio individualumus;

- iškilusias  problemas  spręsti  išsiaiškinant  situaciją,  nenaudojant  fizinės  jėgos,

psichologinio spaudimo ir kitų netinkamų būdų;

- būti nepakančiam amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Susidūrus su tokiu

elgesiu informuoti gimnazijos  administraciją;

- laikytis susitarimų ir vykdyti pareigas;

- gerbti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario darbą;

- rūpintis savo ir kitų saugumu;

- mandagiai ir kultūringai sutikti gimnazijos svečius, suteikti jiems informaciją, esant

reikalui, juos palydėti.

2.1.4. Saugant gimnazijos ir bendruomenės narių turtą bei aplinką:

- gerbti  asmeninę ir kiekvieno bendruomenės nario nuosavybę, neimti ir nesisavinti

kitos asmens daiktų;

- tautosi vadovėlius ir kitas mokymuisi skirtas priemones;

- saugoti  kabinetuose,  aktų ir  sporto salėje,  valgykloje,  bibliotekoje,  skaitykloje  ir

kitose patalpose esantį inventorių, rūbinės spinteles (žr. Rūbinės spintelių naudojimosi tvarka);

- palaikyti estetišką ir tvarkingą gimnazijos aplinką (interjerą ir eksterjerą).
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2.1.5. Mokinio išvaizda:

- mokinio apranga turi būti tvarkinga, akademiška (negalima dėvėti paplūdimio rūbų,

sportinių treningų (išskyrus kūno kultūros pamokas), apsinuoginti);

- plaukai turi būti švarūs;

- mokiniams draudžiama vertis auskarus, jei tai kelia grėsmę jo paties ar aplinkinių

sveikatai;

- po gimnaziją draudžiama vaikščioti su viršutiniais drabužiais (paltais, striukėmis,

užsidėti gobtuvus, kepures, mūvėti pirštines.

2.1.6. Renginiuose:

- į renginį ateiti laiku;  

- prieš renginį išjungti mobilųjį telefoną ir juo nesinaudoti;

- per renginį elgtis drausmingai ir kultūringai: klausyti ir/ar stebėti programą, garsiai

nereplikuoti ar nekomentuoti, nekelti triukšmo, nešvilpti;

- per renginį nevaikščioti ir netrukdyti kitiems;

- iš renginio išeiti tik jam pasibaigus. Esant būtinybei  išeiti anksčiau, tai padaryti

labai tyliai, o jei renginys vyksta per pamokas, - tik išleidus dalyko mokytojui.

2.1.7. Valgykloje:

- elgtis kultūringai ir drausmingai, netriukšmauti, nesistumdyti, ramiai laukti eilėje,

pavalgius indus nunešti į tam skirtą vietą;

- valgyti tik valgyklos salėje: arbatos ar kavos puodelius, lėkštes išsinešti į koridorių

ar dalykų kabinetus griežtai draudžiama;

- po valgio užleisti vietą prie stalo kitiems;

- palikti valgymo vietą tvarkingą.

2.2.  Mokiniui neleidžiama:

2.2.1. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą

ir moralinį pažeminimą;

2.2.2. Per pamokas naudotis mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, ausinuku ir kitomis

su mokymusi nesusijusiomis priemonėmis;

2.2.3. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų kalbą be jų sutikimo;

2.2.4. Per pertraukas sėdėti ant palangių ir grindų;

2.2.5. Viešai demonstruoti intymius veiksmus;

2.2.6. Įsinešti į gimnaziją ir demonstruoti garso įrašus ar leidinius, galinčius skatinti ir

propaguoti  terorizmą, rasizmą, žiaurų elgesį, fizinį ir psichologinį smurtą,  pornografiją, žalingus

įpročius;
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2.2.7. Įsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių ir kitų sveikatai kenksmingų

medžiagų,  ginklų,  aštrių  daiktų,  dujų  balionėlių,  pirotechninių  gaminių  ir  kitų  daiktų,  galinčių

pažeisti sveikatą;

2.2.8. Ateiti į gimnaziją neblaiviam ar apsvaigusiam;

2.2.9. Gimnazijoje,  jos  teritorijoje  ir  prieigose  bei  gimnazijos  organizuojamuose

renginiuose, išvykose rūkyti, vartoti kvaišalus, žaisti azartinius žaidimus, užsiimti kita draudžiama

veikla.

2.2.10. Vartoti necenzūrinius žodžius – keiktis.

III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ

3. Mokinys atsako:

3.1. Už savo poelgius, už šių Taisyklių ir Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų

laikymąsi;

3.2.  Už padarytą žalą.  Jei mokinys nepilnametis  - už sugadintus daiktus atsako jo

tėvai  (globėjai,  rūpintojai).  Gimnazijai  padaryta  žala  atlyginama  vadovaujantis  Lietuvos

Respublikos  Civilinio kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis. 

IV. PREVENCINĖS IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

4. Gimnazijos ugdytiniams taikomos šios prevencinės priemonės:

4.1. Dalyko,  socialinio  pedagogo  ar  budinčio  mokytojo  pokalbis  su  mokiniu,

nesilaikančiu Mokinio elgesio taisyklių  (nedrausmingas elgesys, nepagarba mokytojui ir kitiems

bendruomenės  nariams,  blogas  lankomumas,  vėlavimas  į  pamokas  ir  kt.)  bei  klasės  vadovo

informavimas apie tai. Reikalui esant, klasės vadovas apie netinkamą mokinio elgesį informuoja

vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus).

4.2. Klasės vadovo pokalbiai su mokiniu apie jo elgesį ir Mokinio elgesio taisyklių

nesilaikymą. Tėvų informavimas apie mokinio elgesio sunkumus bei galimų sprendimų paieška su

Lankomumo komisija.

4.3. Mokinio  elgesiui  nesikeičiant,  mokinys  kartu  su  tėvais  (globėjais,  rūpintojais)

kviečiamas  į  Vaiko  Gerovės   Komisijos  posėdį,  kuriame  aptariamos  taikytos  prevencinės

priemonės, jų veiksmingumas, Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymas, ieškoma galimų problemos

sprendimo būdų. 
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4.4. Mokiniui  ir  toliau  nesilaikant  Mokinio  elgesio  taisyklių  bei  Mokymo  sutartyje

apibrėžtų  įsipareigojimų,  jo  elgesys  svarstomas  Administracijos,  Gimnazijos  tarybos  posėdyje,

dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams) ir taikomos atitinkamos drausminimo priemonės.

5. Apie  mokinį,  neturintį  16  metų  ir  šiurkščiai  pažeidinėjantį  Mokinio  elgesio

taisykles, gimnazijos administracija informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir Vilniaus miesto

savivaldybės administracijos direktorių.

6. Gimnazijos   ugdytiniams  taikomos  šios  drausminimo  priemonės

(nuobaudos):

- pastaba žodžiu;

- įrašas elektroninėje pažymių knygelėje / pranešimas tėvams (globėjams);

- įspėjimas (įforminama direktoriaus įsakymu ir įrašu ugdytinio asmens byloje);

- papeikimas (įforminama direktoriaus įsakymu ir įrašu ugdytinio asmens byloje);

- griežtas papeikimas ((įforminama direktoriaus įsakymu ir įrašu ugdytinio asmens

byloje);

- šalinimas iš gimnazijos remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 str.

Priėmimas  į  mokyklą,  perėjimas  į  kitą  mokyklą  ir  pašalinimas  iš  mokyklos  (įforminama

direktoriaus įsakymu ir įrašu ugdytinio asmens byloje).

7. Apie visas skirtas nuobaudas, įformintas direktoriaus įsakymu ir įrašu ugdytinio

asmens  byloje,  raštu  informuojami  ugdytinio  tėvai  (globėjai).  Informuojama klasės  auklėtojas  /

socialinis pedagogas.

8. Įsakymų  kopijos  skelbiamos  gimnazijos  bendruomenės  ir  mokytojų  kambario

skelbimų lentose.

9. Drausminių  nuobaudų  apskaitą  veda  socialinė  pedagogė,  o  tėvus  (globėjus)

informuoja klasės auklėtojas.

10. Drausminė nuobauda galioja 1 metus nuo skyrimo dienos.

V. MOKINIŲ SKATINIMAS

11. Gimnazijos ugdytiniai skatinami  už:

-  atstovavimą  gimnazijai  miesto,  šalies,  tarptautinėse  olimpiadose,  konkursuose,

varžybose, konferencijose, festivaliuose ir įvairiuose kituose aktualiuose renginiuose; 

- puikius akademinius rezultatus ir pamokų lankomumą (nepraleista nė 1 pamoka);

- ypatingos socialinės brandos apraiškas;

- aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose;

- už brandos atestatą su pagyrimu.
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12.  Skatinimo priemonės:

-  vieša  klasės  auklėtojo,  mokytojo,  pagalbą  teikiančio  specialisto,  administracijos

padėko žodžiu;

- padėka e-dienyne;

- sėkmingų darbų, pasiekimų pagarsinimas gimnazijos interneto svetainėje;

- direktoriaus padėkos raštai;

- kelionės;

- išvykos į spektaklius, edukacines programas;

- asmeninio pobūdžio dovanos ir kita.

___________________________


