MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. BENDROS TEISĖS IR REIKALAVIMAI

Aš turiu teisę
1.1 mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
1.2 gauti informaciją apie mokymosi ir ugdymo
formas;
1.3 gauti socialinę, pedagoginę , psichologinę,
pirminę medicininę pagalbą;
1.4 turėti minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
1.5 dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
1.6 į poilsį ir laisvalaikį;
1.7 į asmeninį gyvenimą ir bendravimą;
1.8 į asmens laisvę ir neliečiamybę;
1.9 kreiptis į mokytojus, gimnazijos vadovus ir į
kitus darbuotojus bet kokiu klausimu;
1.10 dalyvauti svarstant ugdymo proceso
organizavimo klausimus;
1.11 nustatyta tvarka naudotis mokyklos
vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto bei aktų
sale, atitinkamais kabinetais saviruošai;
1.12 įstatymų tvarka ginti savo teises;
1.13 Savarankiškai rinktis neformalaus ugdymo
būrelius, neformalaus ugdymo skyrių;

Aš privalau
1.14 laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų,
mokyklos nuostatų;
1.15 laikytis priėmimo į gimnaziją sutarties
sąlygų;

Aš neturiu teisės

1.21 vykdyti prieš kitus smurtą, patyčias,
reketą, rasinę diskriminaciją;
1.22 mokykloje ir jos teritorijoje, rūkyti,
vartoti alkoholį, narkotines medžiagas bei jas
platinti;
1.16 susipažinti ir laikytis vidaus tvarkos, mokinių 1.23 atsinešti į mokyklą degtukus,
elgesio taisyklių reikalavimų;
žiebtuvėlius, peilius, pirotechnines ir
sprogstamąsias medžiagas;
1.17 tausoti ir saugoti mokyklos turtą, atlyginti
1.24 žaisti azartinius žaidimus, vartoti
mokyklai padarytą žalą;
necenzūrinius žodžius;
1.18 vykdyti gimnazijos vadovų, auklėtojų, dalykų 1.25 pasisavinti svetimų daiktų;
mokytojų, savivaldos institucijų nutarimus;
1.19 žinoti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės 1.26 į mokyklą neštis daiktų nesusijusių su
apsaugos, bei darbo saugos pamokų, pertraukų,
mokymusi;
renginių ir išvykų metu taisyklių;
1.20 Mokytis pagal privalomojo švietimo
1.27 organizuoti nelegalią prekybą;
programas, iki sueis 16 metų;

2. ELGESYS

Aš turiu teisę

Aš privalau

Aš neturiu teisės

2.1 Autobuse
2.1 į mokyklą ir namo vykti gimnazijos autobusu;

2.1.2 į autobusą įlipti ir išlipti tik jam sustojus;

keliauti saugiai;

įlipti kultūringai, nesigrūsti;
2.1.3 paklusti vairuotojo nurodymams, netrukdyti
jam važiuojant;
2.1.4 elgtis mandagiai, kultūringai;
2.1.5 gerbti kitus autobuso keleivius;
2.1.6 užleisti vietą suaugusiems;

2.1.7 autobuse šiukšlinti, triukšmauti,
stumdytis;
2.1.8 gadinti autobuso įrangą;
2.1.9 atidarinėti autobuso durų, vaikščioti
važiuojant po autobuso saloną;

2.2 Pamokų metu, pasibaigus pamokoms
2.2.1prieš pamoką žinoti, kuriame kabinete bus
pamoka;
2.2.2 į drausmingą mokymosi aplinką;

2.2.5 po skambučio drausmingai laukti ateinant
mokytoją;
2.2.6 į klasę įeiti drausmingai, nesistumdant;

2.2.3 į geras mokymosi sąlygas;

2.2.7 pamokų metu klausyti mokytojo, atlikti jo
pateiktas užduotis;
2.2.8 pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi
reikalingas priemones;
2.2.9 neparuošus namų darbų pamokos pradžioje
pasisakyti mokytojui;
2.2.10 prieš pamoką išjungti mobilių telefoną;

2.2.4 sėstis prie tvarkingo ir švaraus suolo;

2.2.11 reaguoti į mokytojo pastabas;
2.2.12išeidamas palikti švarų ir tvarkingą suolą,
pristumti kėdę;
2.2.13 pasibaigus pamokoms išeiti iš mokyklos,

2.2.14 vėluoti į pamokas;
2.2.15 į pamoką eiti apsirengus striuke,
paltu;
2.2.16 užsiminėti pašaliniais darbais;
2.2.17 be priežasties praleidinėti pamokas;
2.2.18 bėgti iš pamokų;
2.2.19 kramtyti gumą, valgyti saldainius,
saulėgrąžas ir kitokį maistą;
2.2.20 naudotis mobiliuoju telefonu, MP3
grotuvais, ausinukais;
2.2.21 pamokų metu triukšmauti, trukdyti
sau ir kitiems;
2.2.22 išeiti vykstant pamokai be mokytojo

netrukdyti kitų darbui;

leidimo;
2.2.23 triukšmauti koridoriuose laisvų
pamokų metu;
2.2.24 būti mokykloje po 17.00 val. be
mokytojo priežiūros;

2.3 Pertraukų metu
2.3.1 jaustis saugiai ir ilsėtis;

2.2.4 klausyti budinčių mokytojų ir mokinių
nurodymų;
2.2.5 lauke vaikščioti tik šaligatviais;

2.3.2 ruoštis pamokoms;
2.2.3 leisti laiką lauke, bibliotekoje, skaitykloje,
mokyklos koridoriuose;

2.2.6 išeiti už mokyklos teritorijos;
2.2.7 bėgioti, užkabinėti ir erzinti kitus,
prasivardžiuoti, tyčiotis iš kitų;
2.2.8 stumdytis, muštis, spjaudytis;
2.2.9 šiukšlinti mokyklos koridorių
saulėgrąžomis, popieriais, kramtoma guma;
2.2.10 mėtyti ant žemės nesuvalgytas
bandeles ar kitokį maistą;
2.2.11 sėdėti ant palangių;
2.2.12 būti dalykų kabinetuose be mokytojo
priežiūros;

2.4 Įvairių renginių, šokių vakarų metu
2.4.1 prisidėti prie renginių organizavo;
2.4.2 laisvai rinktis renginius, kurie vyksta po
pamokų;

2.4.4 į renginius ateiti laiku ir išeiti tik jam
pasibaigus, netrukdant rimties;
2.4.5 šokių metu pranešti budintiems apie kilusius
konfliktus;

2.4.8 šaipytis iš atlikėjų, triukšmauti, garsiai
reikšti pastabas ir komentarus;
2.4.9 be mokytojo leidimo liesti muzikinę
aparatūrą, instrumentus;

2.4.3 dalyvauti popamokiniuose renginiuose;

2.4.6 klausyti budinčių mokytojų;

2.4.10 jei šokiai uždari, įsivesti be leidimo
draugų nesimokančių mokykloje;

2.4.7 po vykusios vakaronės klasėje, su kitais
klasės draugais sutvarkyti patalpas;

2.5 Sporto salėje, kūno k. pamokose
2.5.1. naudotis sporto įranga, sporto sale;

2.5.6. turėti sportinę aprangą;

2.5.2. persirengti persirengimo kambarėliuose;
2.5.3. sportuoti sporto salėje;

2.5.7 į sporto salę eiti tik su sportine avalyne;
2.5.8. klausyti kūno k. mokytojų nurodymų;

2.5.12 neatsinešus sportinės aprangos neiti į
pamoką;
2.5.13. atlikti veiksmų, kurie grėstų tavo ir
tavo pamokoje dalyvaujančių klasės draugų

sveikatai;
2.5.4. nusiprausti mokyklos duše;
2.5.5. saugiai palikti daiktus persirengimo
patalpoje;

2.5.9 saugoti sportinį inventorių;
2.5.10 po pamokos palikti tvarkingą persirengimo
kambarį;
2.5.11 būti sporto salėje turėdamas atleidimą nuo
kūno k. pamokos;

2.6 Bibliotekoje, skaitykloje
2.6.1. skaityti knygas, žurnalus, laikraščius;
2.6.2. naudotis kompiuteriais;
2.6.3. gauti visą reikiamą informaciją
2.6.4. gauti reikiamą atšviestą medžiagą;

2.6.5. gerbti bibliotekos ir skaityklos darbuotojus,
klausyti jų nurodymų, pastabų;;
2.6.6. laiku atsiskaityti su biblioteka pagal
nustatytą tvarką;
2.6.7. susimokėti už asmenines medžiagos
švietimo paslaugas;
2.6.8 skaitykloje užleisti vietą prie kompiuterio
mokiniams, kurie ketina juo atlikti su mokymusi
susijusias užduotis;

2.6.9. elgtis nedrausmingai;
2.6.10. gadinti, plėšyti knygas, žurnalus,
laikraščius;
2.6.11. naudojantis kompiuteriu naršyti po
nepilnamečiams draudžiamas svetaines;

2.7 Valgykloje
2.7.1. gauti nemokamą maitinimą įstatymų
numatyta tvarka;
2.7.2. pietauti per nurodytas pertraukas ir per
pamoką, jeigu yra „langas“;
2.7.3. perkant už savus pinigus, laisvai rinktis
maistą iš nurodyto meniu;

2.7.4. prieš valgį ir po jo nusiplauti rankas;
2.7.5. į valgyklą eiti ramiai, nebėgti;
2.7.6. pietauti tik per nurodytas pertraukas:
I ilgoji p. – 1-7 kl;
II ilgoji p. – 8,1-4g kl.
2.7.7. tvarkingai stoti į eilę;
2.7.8. pavalgęs nunešti indus nuo stalo į plovyklą;
2.7.9. laikytis tvarkos ir klausyti budinčių mokytojų
ir mokinių nurodymų;

2.7.10. į valgyklą eiti su striukėmis, paltais,
sportine apranga;
2.7.11. eiti pietauti likus iki 5 min. iki
skambučio pamokai;
2.7.12. prašyti nupirkti maistą budinčių
mokinių ar stovinčių eilės priekyje;
2.7.13. pirkti maistą be eilės;
2.7.14. budėdamas pirkti maistą savo
draugams;
2.7.15. šiukšlinti, triukšmauti, mėtyti
bandeles, traškučius, kukurūzus ir kitokį
maistą;
2.7.16. išsinešti valgymo įrankius ar juos
gadinti;

2.8 Rūbinėje
2.8.1. pasikabinti viršutinius drabužius;

2.8.6. tvarkingai pasikabinti striukę į klasei
nurodytą vietą;
2.8.7. pamatęs įspėti budinčius dėl netvarkos,
nukritusių daiktų;
2.8.8. tvarkingai stoti į eilę atsiimant striukes,
paltus;
2.8.9. klausyti budinčių rūbinėje mokinių ar
rūbininkės nurodymų;

2.8.2. palikti kūno kultūros aprangą;
2.8.3. pasiimti savo daiktus kada jų prireikia;
2.8.4. tikėtis daiktų saugumo;

2.8.10. mėtyti, plėšyti svetimą aprangą ar ją
pasisavinti;
2.8.11. laužyti pakabas;
2.8.12. kišenėse ar kur kitur palikinėti savo
pinigus ar kitus brangius daiktus;

2.8.5. dingus drabužiams kreiptis į rūbininkę,
budintį mokytoją, auklėtoją, gimnazijos
administraciją;

2.9 Ekskursijų, išvykų, kelionių, žygių metu
2.9.1. vykti į keliones su klasės ar kitais mokyklos
draugais;
2.9 2. kelionės maršrutą rinktis kartu su klasės
draugais, auklėtoja;

2.9.3. laikytis instruktažo apie elgesį kelionių metu;
2.9.4. klausyti kelionės vadovo, vairuotojo pastabų
ir nurodymų;
2.9.5. nuvykus nesavivaliauti ir vaikščioti tik su
grupe;
2.9.6. į mokyklos organizuojamas išvykas,
ekskursijas vykti tik su mokytoju;

2.9.7. nemandagiai ir nekultūringai elgtis
kelionės metu;
2.9.8. atsilikti nuo grupės ar vėluoti;
2.9.9. niokoti kultūros paveldą, gamtą;

3. UGDYMAS
Aš turiu teisę

Aš privalau

Aš neturiu teisės

3.1 Vertinimas, kontroliniai darbai, namų darbai
3.1.1. į objektyvų savo darbo įvertinimą;

3.1.12. nešiotis pažymų ( pasiekimų) knygelę;

3.1.2. laiku sužinoti savo darbo įvertinimą
pamokos metu ( jei yra vertinamas);
3.1.3. nerašyti dviejų kontrolinių darbų per dieną;

3.1.13. laikytis mokyklos pamokų tvarkaraščio,
stebėti pamokų pakeitimus;
3.1.14. sąžiningai atlikti savarankiškas ir
kontrolines užduotis;

3.1.24. trukdyti vesti pamokas
mokytojams;
3.1.25. nepagrįstai ginčytis su mokytoju;
3.1.26. atlikdamas užduotis nusirašinėti
nuo klasės draugų ar kitos turimos

literatūros, pasigamintų paruoštukių;
3.1.4. reikalauti abipusių susitarimų su mokytoju
dėl pamokų, kontrolinių darbų ar kitokios
pamokinės veiklos organizavimo;
3.1.5. vieną kartą perrašyti kontrolinį darbą, jei
netenkina įvertinimas;
3.1.6. apie kontrolinio darbo rašymą sužinoti prieš
savaitę;
3.1.7. laiku gauti aktualią su mokymusi susijusią
informaciją;
3.1.8. gauti aiškias, mano amžių, poreikius
atitinkančias užduotis;
3.1.9. gauti iš mokytojo išsamų paaiškinimą apie
tavo klaidas, žinias , pasiekimus, įvertinimą
pažymiu;
3.1.10. domėtis vertinimo sistema;
3.1.11. konsultuotis su mokytoju asmeniškai, jei
nesuprantu užduoties ar namų darbų;

3.1.15. atsiskaityti mokytojui už neatliktas
užduotis, darbus;
3.1.16. lankyti pamokas, pasirinktus modulius,
pasirenkamuosius dalykus;
3.1.17. neatvykus į gimnaziją, per savaitę, klasės
auklėtojui pateikti pateisinamąjį dokumentą;
3.1.18. vieną kartą perrašyti kontrolinį darbą jei
3.1.19. gavau nepatenkinamą pažymį;
3.1.21. atlikti visuomenei naudingą veiklą;
3.1.22. vykdyti visus mokytojo reikalavimus;
3.1.23. laiku atlikti paskirtus namų darbus;

3.2 Neformalus ugdymas/ Būreliai
3.2.1. lankyti neformalųjį ugdymą (NŠ ),
gimnazijos būrelius pagal savo pomėgius;
3.2.2. bet kada, įspėjus mokytoją , savanoriškai
atsisakyti lankyti neformaliojo ugdymo būrelį ir
rinktis kitą;

3.2.3. stengtis nepraleidinėti NŠ, būrelio pamokų;
3.2.4. lankydamas NŠ, būrelį atstovauti mokyklą
įvairiuose konkursuose, varžybose, parodose, jei to
reikia;
3.2.5. atlikti NŠ, būrelio vadovo skirtas užduotis;

3.2.6. pažadėjęs nevykti be svarbios
priežasties į varžybas, konkursus, parodas;

4. MORALINĖS NUOSTATOS
Aš turiu teisę

Aš privalau

Aš neturiu teisės

4.1 Mandagumas, pagarba
4.1.1. kad mokiniai, mokytojai ir kiti mokyklos
darbuotojai su manim elgtųsi pagarbiai – niekas
nepravardžiuotų, neįžeidinėtų, nestumdytų,
nemuštų;
4.1.2. apie nepagarbų kitų elgesį su manim
pranešti mokytojui, auklėtojai, direktoriaus
pavaduotojoms, direktoriui;

4.1.3. būti mandagus – sveikintis su mokytojais,
mokyklos darbuotojais, gimnazijos svečiais;

4.1.12. nemandagiai, įžeidžiančiai
kalbėtis su mokytojais ir kitais
gimnazijos darbuotojais;

4.1.4. einant pro duris pirmiau praleisti mokytoją,
4.1.13. nesiskaityti su aplinkiniais;
mokyklos bendruomenės narį ar svečią. Po to berniukai
praleidžia mergaites;
4.1.5. įėjus į klasę mokytojui, gerbdamas jį atsistoti ir
mokytojui leidus sėsti;
4.1.6. pavėlavus į pamoką atsiprašyti ir pasakyti
priežastį kodėl vėluoja;
4.1.8. išklausyti mokytoją kai jis šneka,
nepertraukinėti;
4.1.9. būti paslaugus, padėti mokytojui atlikti darbus
pagal savo galimybes ir kurie man tinka pagal amžių;
4.1.10. gerbti kitų nuomonę;
4.1.11 pagarbiai elgtis su visais gimnazijos
darbuotojais;

4.2 Drausmė
4.2.1. sudrausminti kitą, kai jis elgiasi
nedrausmingai;

4.2.2. Būti drausmingu;

4.2.3. trukdyti mokytojams ir kitiems
klasės draugams dirbti, atlikti užduotis;
4.2.4. provokuoti, terorizuoti
mokytojus, klasės draugus ir kitus
mokyklos mokinius;
4.2.5. triukšmauti, švilpti per pamokas
klasėse ir koridoriuose bei kitose
mokyklos patalpose;

4.3 Kultūra
4.3.1. dirbti ir mokytis šalia kultūringų klasės
draugų ir kitų mokinių;

4.3.3. kultūringai elgtis;

4.3.2. apie nekultūringą kitų mokinių elgesį
pranešti mokytojui, auklėtojai, direktoriaus
pavaduotojoms, direktoriui;

4.3.4. tyčiotis ( pravardžiuoti, apspjauti,
pakišti koją, rašyti įžeidžiančius
raštelius, terorizuoti telefonu ar sms
žinutes, išjuokti ir t.t.)
4.3.5. skriausti mažesnius ir
silpnesnius;
4.3.6. skriausti ir žaloti kitus ( tampyti
už plaukų, įspirti, aplieti, apipurkšti
skysčiais, mesti kietais daiktais, sniego
gniūžtėmis, durti, kąsti ar kitaip sukelti
skausmą kitam)
4.3.7. pačiam meluoti ir versti kitus tai
daryti;
4.3.8. keiktis ir užgaulioti kitus, rodyti
nepadorius gestus;
4.3.9. kramtyti kramtomą gumą, kada
kalbu su suaugusiais;

5. TVARKA, SAUGUMAS, ESTETIKA
Aš turiu teisę

Aš privalau

Aš neturiu teisės

5.1 Apranga, higiena
5.1.1. rengtis kaip noriu, bet tvarkingai ir švariai;
5.1.2. mokytis ir dirbti mokykloje šalia asmenine
higiena besirūpinančių žmonių;

5.1.3. viršutinę aprangą, kepurę, pirštines palikti
rūbinėje;
5.1.4. į mokyklą ateiti švariais, nuvalytais batais;
5.1.5. rengtis patogia, neiššaukiančia apranga;
5.1.6. sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros
pamokose;
5.1.7. rūpintis asmenine higiena (praustis, valytis

5.1.8. tyčiotis iš kitų mokinių, mokytojų
aprangos;

dantis, nusikarpyti nagus, nuolat plautis rankas ir t.t.)

5.2 Mokymui skirtos priemonės
5.2.1. naudotis vadovėliais ar kitomis
priemonėmis, kurias nemokamai skiria mokykla,
pagal nustatytą tvarką;

5.2.2. visada pamokose turėti reikiamus vadovėlius bei
kitas priemones, kurias liepia atsinešti mokytojas;

5.2.5. pasisavinti mokyklos vadovėlio
ar kitų gautų mokymo priemonių;

5.2.3. vadovėlius, pratybas ir sąsiuvinius, pažymių
( pasiekimų) knygelę aplenkti aplankais, saugoti ir
tvarkingai laikyti kuprinėje;
5.2.4. mokslo metų pabaigoje grąžinti vadovėlius ar
kitas gautas priemones mokytojams;

5.3 Tavo nuosavybė ir tavo saugumas
5.3.1. savo daiktus laikyti saugiai;

5.3.5. savo daiktus tvarkingai turėti kuprinėje, juos
prižiūrėti ir saugoti;
5.3.6. savo asmeninių daiktų saugumu rūpintis pats;

5.3.2. pertraukos pradžioje pasidėti kuprines
klasėje;
5.3.3. reikalauti, kad pasidėjus kuprines klasė
5.3.7. saugoti ir tausoti savo sveikatą: sveikai maitintis,
būtų rakinama;
rengtis šiltai kai šalta ir t.t.);
5.3.4 apie pastebėtus gimnazijoje nesaugius
5.3.8. nedaryti to, kas grėstų tavo sveikatai;
elektros ar kitokius įrengimus, informuoti, budintį
mokytoją, ūkvedį;

5.3.9. be leidimo liesti kitų asmenų
kuprines, daiktus, juos gadinti;
5.3.10. čiuožti mokyklos turėklais;
5.3.11. laipioti pro mokyklos langus;
5.3.12. lakstyti mokyklos laiptais;
5.3.13. atlikti įvairius fizinius triukus be
mokytojo priežiūros;
5.3.14. gadinti, krapštyti elektros
įrengimus;

5.4 Mokyklos turto saugojimas
5.4.1. naudotis mokyklos teikiamomis
materialinėmis priemonėmis, kurios yra skirtos
ugdymo, poilsio, laisvalaikio praleidimo ( įranga,
įrankiais, baldais ir t.t.) pamokų ir pertraukų
metu;
5.4.2. atsakingai naudotis mokyklos turtu;

5.4.3. tausoti ir saugoti mokyklos turtą;

5.4.6. išnešti iš kabinetų ar kitų patalpų
įvairius įrengimus ar kitus materialinius
daiktus be mokytojo leidimo;

5.4.4. už piktybiškai sugadintą mokyklos turtą atlyginti
nustatyta tvarka;

5.4.7. mesti į kriaukles, klozetus
skudurus, popierių ar kitus daiktus,
palikti atsuktus vandens čiaupus ar juos
laužyti;
5.4.8. spardyti sienų, palangių, suolų ir

5.4.5. taupyti elektros energiją ir vandenį;

kitų daiktų paviršių, juos braižyti;
5.4.9. daužyti duris, laužyti durų
rankenas, kišti šiukšles į raktų skylutes;
5.4.10. laužyti mokyklos patalpose
esančias gėles;
5.4.11. laužyti mokyklos inventorių –
suoliukus, stalus, kėdes ir kitus
materialinius daiktus;

5.5 Mokyklos tvarka, švara, estetinė aplinka
5.5.1. mokytis ir dirbti tvarkingoje, švarioje ir
jaukioje mokykloje;
5.5.2. Nemokamai naudotis higienos
priemonėmis: muilu, tualetiniu popieriumi;

5.5.5. neteršti mokyklos patalpos ir jos aplinkos;
5.5.6. visas šiukšles, kramtomą gumą mesti į šiukšlių
dėžes, konteinerius;

5.5.3. apie teršiančius mokyklą ir jos aplinką
pranešti budinčiam mokytojui, auklėtojui;

5.5.7 niokoti gamtą, mindžioti
mokyklos gėlynus;
5.5.8. numesti savo kuprinę, striukę,
paltą ir kitus asmeninius daiktus bet kur
– dėti ją ant palangės, netvarkingai
numesti ant tako;
5.5.9. rašinėti, tėplioti, purvinti
mokyklos sienas, palanges, draskyti
stendus ir juose esančias nuotraukas,
piešinius ar kitokią medžiagą;

5.5.4. reikšti savo nuomonę, teikti siūlymus dėl
mokyklos patalpų ir jos aplinkos jaukumo;

5.6 Mokinių budėjimas
5.5.1. bendru klasės draugų susitarimu rinktis
budėjimo vietą;
5.5.2. reikšti nuomonę dėl vyriausio budinčio
atstovo išrinkimo;

5.5.3. laiku, ryte (prieš 15 min. iki pamokų pradžios) ir
su budinčiu mokytoju sutarus po pamokų, ateiti į
raportus;
5.5.4. turėti asmeninę budėjimo kortelę ir ją prisisegti
dešinėje krūtinės pusėje;
5.5.5. kortelę nešioti viso budėjimo metu;
5.5.6. būdamas vyriausiu budinčiu, raštu paskirstyti
klasės draugus į nustatytus postus;
5.5.7. atsakingai atlikti visas budinčiojo pareigas;
5.5.8. stebėti priskirtą teritoriją;
5.5.9. apie pastebėtus pažeidimus, incidentus, pačiam
neišsprendžiamus konfliktus tuoj pat pranešti toje

5.5.14. aplaidžiai atlikti savo pareigas;
5.5.15. laisvanoriškai keisti budėjimo
vietą;
5.5.16. palikti priskirtą postą be
priežiūros;

teritorijoje budinčiam mokytojui;
5.5.10. pavalgyti valgykloje tuomet, kai leidžia budintis
mokytojas;
5.5.11. esant reikalui surinkti numestas šiukšles ir
išmesti į šiukšlių dėžę. Jei reikia kreiptis į valytoją;
5.5.12. atlikti visas kitas su tvarka susijusius darbus,
kuriuos papildomai paveda budintis mokytojas,
administracijos atstovas;
5.5.13. išklausyti budinčio mokytojo pastabas dėl
budėjimo ir jei įvertinimas neigiamas, budėti antrą
savaitę;

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
SKATINIMAS
Skatinimo formos
1. Padėka žodžiu;
2. Padėka, pagyrimas pažymių (pasiekimų) knygelėje;
3. Mokytojų padėkos raštai;
4. Gimnazijos direktoriaus padėkos raštai;
5. Apdovanojimas asmeninėmis dovanėlėmis;
6. Ekskursijų, išvykų organizavimas;
7. Pagerbimas mokyklos renginių metu;
8. Pagerbimas mokyklos stende;
9. Pagerbimas gimnazijos laikraštyje „ Skambutis“,
rajono laikraštyje „ Gimtasis Rokiškis“, mokyklos
internetinėje svetainėje;
10. Pažangiausių klasių pagerbimai pasibaigus I
pusmečiui;
11. Nominacijų „ Aktyviausia klasė“ skyrimas;
12. Padėkos raštai mokinių tėvams;

Už ką skatinama
Padėkos, pagyrimai , apdovanojimai asmeniškai ar
visai klasei:
už pažangumą;
lankomumą;
pasiekimus varžybose, konkursuose, olimpiadose,
parodose ar kitus laimėjimus;
aktyvumą renginiuose;

Už aukščiausią pažangumą;
Už įvairius pasiekimus, parodytas iniciatyvas (pagal
atskirus nuostatus);
Už įvairius vaikų pasiekimus;

DRAUSMINIMAS
Drausminimo formos
1. Pokalbis su mokiniu (mokytojo, auklėtojo);
2. Pastaba raštu į pažymių ( pasiekimų) knygelę;
3. Pokalbis su gimnazijos direktoriumi;
4. Pasiaiškinimas (raštu) ;
5. Svarstymas klasės kolektyve;
6. Tėvų kvietimas pokalbiui;
7. Įspėjimas žodžiu;
8. Įspėjimas raštu;
9. Informacinis raštas tėvams, kviečiant juos į
gimnaziją;
10. Mokinio svarstymas prevencinėje grupėje;
11. Svarstymas mokytojų tarybos posėdyje;
12. Įspėjimas raštu, informuojant tėvus. Įspėjimo
tekstas viešinamas gimnazijos stende;
13. Papeikimas informuojant tėvus ir kviečiant juos į
gimnaziją. Papeikimo tekstas viešinamas gimnazijos
stende)
14. Griežtas papeikimas informuojant tėvus ir
kviečiant juos į gimnaziją. Įspėjimo tekstas viešinamas
gimnazijos stende;
15. Svarstymas gimnazijos taryboje;
16. Kreipimasis į teisėsaugos institucijas;
17. Šalinimas iš mokyklos;

Už ką drausminama
Už smulkius ar vidutinius mokinio elgesio taisyklių
pažeidimus.

Už grubius elgesio taisyklių pažeidimus,
chuliganiškumą, sutarties sąlygų sulaužymą;

Už nuolatinį, piktybišką elgesio taisyklių
pažeidinėjimą, chuliganiškumą, ypatingus
nusižengimus, sutarties sąlygų sulaužymą;

