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TELŠIŲ R. TRYŠKIŲ LAZDYNŲ PELĖDOS GIMNAZIJA 

 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDRI REIKALAVIMAI 

 

1.1. Kiekvienas mokinys susipažįsta su Mokinio elgesio taisyklėmis pasirašytinai. 

1.2. Mokinys kultūringai ir drausmingai elgiasi pamokų ir pertraukų metu. 

1.3. Po skambučio į pamoką mokinys kabinete sėdasi į savo vietą. 

1.4. Darbo vietą kabinetuose mokinys prižiūri pats. Radęs sugadintą inventorių, informuoja 

mokytoją. 

1.5. Pamokos metu mokinys laikosi nustatytos darbo tvarkos. 

1.6.Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus mokytojui. 

1.7. Pertraukų ir pamokų metu be leidimo negalima išeiti iš mokyklos teritorijos (išskyrus III-IV 

gimnazijos klasių mokinius) . Mokiniui, savavališkai išėjus iš mokyklos teritorijos, atsakomybė 

tenka tėvams.   

1.8. Mobiliaisiais telefonais pamokų metu  naudotis negalima, jeigu jie netampa mokymosi 

priemone. 

1.9. Mokinys į mokyklą ateina apsirengęs mokykline uniforma, tvarkingais, švariais, etiketo normas 

atitinkančiais rūbais, kurie pritaikyti darbui ir mokymuisi.  

1.10. Paltus, striukes, kepures prieš pamokas mokinys palieka rūbinėje. 

1.11. Susirgus ar susižeidus kreiptis į gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę, klasės 

auklėtoją ar mokytoją. 

1.12. Mokykloje ir jos teritorijoje negalima: 

1.12.1. Naudoti fizinę (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinę (tyčiotis, pravardžiuoti, grasinti, 

ignoruoti ir pan.) prievartą, vartoti necenzūrinius žodžius; 

1.12.2. Rūkyti, vartoti alkoholį, platinti ir vartoti narkotines bei psichotropines medžiagas; 

1.12.3. Žaisti azartinius žaidimus; 

1.12.4. Į mokyklą neštis saugumui, sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus; 

1.12.5. Pamokoje draudžiama naudotis mp3 grotuvais, Ipad, Ipod ir panašiomis ryšio priemonėmis, 

jeigu jos  nereikalingos mokymuisi. 

1.12.6. Filmuoti, fotografuoti ir viešinti mokyklos bendruomenės narių atvaizdus negavus sutikimo; 

1.12.7. Platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, 

socialinius tinklus internete. 

 

II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

2.1. Mokinys turi teisę: 

2.1.1. Gauti informaciją apie mokyklos programas, ugdymo planus, vykdomus projektus, mokymo 

formas; mokinių žinių tikrinimo ir vertinimo sistemą. 

2.1.2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje ir įgyti valstybinius standartus 

atitinkantį išsilavinimą; 

2.1.3. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą; 

2.1.4. Pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus, neformaliojo 

švietimo programas; 

2.1.5. Į psichologinę, specialiąją pedagoginę ir socialinę pedagoginę pagalbą; 

2.1.6. Gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 



                                        

 

2.1.7. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai); 

2.1.8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį; 

2.1.9. Į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

2.1.10. Dalyvauti mokyklos savivaldoje; įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

2.1.11. Nemokamai naudotis mokyklos biblioteka, skaitykla, vadovėliais ir kita literatūra, 

kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams); 

2.1.12. Esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose; 

2.1.13. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

2.1.14. Naudotis kitomis švietimo bei kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. 

2.2. Mokinio pareigos: 

2.2.1. Laikytis Mokinio elgesio taisyklių; 

2.2.2. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų; 

2.2.3. Gerbti vienas kitą, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; 

2.2.4. Pamokos metu netrukdyti mokytojui ir kitiems mokiniams; 

2.2.5. Laiku atvykti į pamokas, turėti mokymosi priemones ir pagal savo gebėjimus mokytis; 

2.2.6. Be priežasties nepraleisti pamokų. Praleistas pamokas pateisinti klasės vadovui; 

2.2.7. Pasikeitus gyvenamajai vietai ar tėvų kontaktiniams duomenims, informuoti klasės vadovą; 

2.2.8. Tausoti mokyklos vadovėlius, knygas, kitas mokymo priemones, saugoti mokyklos turtą; 

2.2.9. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai); 

2.2.10. Laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą. 

2.2.11. Palaikyti tvarką ir švarą klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje; 

2.2.12. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, iš 

mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt.; 

2.2.13. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias 

muštynes, patyčias, kitas pavojingas, neleistinas veiklas; 

2.2.14. Mokykloje ir už mokyklos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų; 

2.2.15. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti. 

 

III. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOJE 

 

3.1. Nuskambėjus skambučiui, mokinys turi prie kabineto laukti, kol ateis mokytojas.   

3.2. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokymosi priemones.  

3.3. Klausyti mokytojo nurodymų, būti mandagus.  

3.4. Iš pamokos gali išeiti leidus mokytojui.  

3.5. Mobilieji telefonai, MP3 grotuvai pamokoje turi būti išjungti. Mokiniui nesilaikant šios 

taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus ir perduoti administracijai. Juos 

atsiimti galės  mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

3.6. Esant laisvai pamokai, negalima triukšmauti koridoriuose.  

 

IV. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE 

 

4.1. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje.  

4.2. Nemėtyti maisto.  

4.3. Nereikalauti maisto iš kitų mokinių.  

4.4. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.  

4.5. Klausyti budinčių mokytojų nurodymų.  

4.6. 1-7 klasių mokiniai valgo po trijų pamokų, 8, I-IV klasių - po keturių pamokų. 

4.7. Apsirengę striukėmis ar paltais mokiniai neaptarnaujami. 

______________ 


