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PANEVĖŽIO KAZIMIERO PALTAROKO GIMNAZIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
8.1. Mokinio teisės
8.1.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
8.1.2. Gauti informaciją apie ugdymo(si) formas;
8.1.3. Gauti socialinę, pedagoginę, psichologinę, profesinio informavimo, pirminę medicininę
pagalbą;
8.1.4. Turėti minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
8.1.5. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
8.1.6. Teisė į poilsį ir laisvalaikį; prisidėti prie gimnazijos, klasės popamokinių renginių
organizavimo, juos laisvai rinktis;
8.1.7. Teisė į asmeninį gyvenimą ir bendravimą;
8.1.8. Teisė į asmens laisvę ir neliečiamybę;
8.1.9. Kreiptis į mokytojus, gimnazijos vadovus ir į kitus darbuotojus bet kokiu klausimu;
8.1.10. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
8.1.11. Nustatyta tvarka naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto, šokių bei
aktų salėmis, atitinkamais kabinetais;
8.1.12. Įstatymų tvarka ginti savo teises;
8.1.13. Savarankiškai rinktis neformaliojo švietimo būrelius.

Mokinio pareigos

8.2. BENDROSIOS TAISYKLĖS
Mokiniui draudžiama

8.2.1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų,
gimnazijos įstatų, demokratinių gyvenimo normų
8.2.2. Laikytis priėmimo į gimnaziją sutarties
sąlygų

8.2.3. Susipažinti ir laikytis vidaus tvarkos:
mokinių elgesio taisyklių, lankomumo,
naudojimosi spintelėmis tvarkos, naudojimosi

8.2.17. Nemandagiai, įžeidžiančiai kalbėtis su
mokytojais, mokiniais ir kitais gimnazijos
darbuotojais, vartoti necenzūrinius žodžius,
rodyti nepadorius gestus, spjaudytis
8.2.18. Gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti
(cigaretes, elekronines cigaretes ir pan.), vartoti
energetinius gėrimus, alkoholį, narkotines bei
psichotropines medžiagas, juos turėti su savimi,
platinti (dalinti, prekiauti)
8.2.19. Atsinešti į gimnaziją, naudoti
nemokymo procesui skirtus aštrius, degius,
sprogius, lakius, aerozolinius, pirotechnikos
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biblioteka ir skaitykla tvarkos

8.2.4. Kultūringai elgtis su mokytojais, klasės
draugais, kitais mokiniais, gimnazijos
darbuotojais bei gimnazijos svečiais
8.2.5. Vykdyti gimnazijos vadovų, auklėtojų,
dalykų mokytojų, savivaldos institucijų nutarimus
8.2.6. Žinoti ir laikytis saugaus eismo,
priešgaisrinės apsaugos, bei darbo saugos
pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu
taisyklių
8.2.7. Gerbti tėvų, mokytojų, gimnazijos
bendruomenės narių bei kitų žmonių pažiūras ir
įsitikinimus, nuomonę

daiktus ar medžiagas (degtukus, žiebtuvėlius,
peilius,
pirotechnines
ir
sprogstamąsias
medžiagas,
dujų
balionėlius,
lazerinius
žibintuvėlius,
šaunamuosius
ginklus,
elektrošoką), kurie galėtų sukelti pavojų kitų
gyvybei ar išgąsdinti, žaisti su ugdymo procesu
nesusijusius azartinius žaidimus
8.2.20. Gimnazijos teritorijoje fotografuoti,
filmuoti kitus asmenis ir jų atvaizdą naudoti
viešoje erdvėje, turint blogų ketinimų, siekiant
pažeminti, pasityčioti iš kito asmens
8.2.21. Savintis svetimus daiktus, gimnazijos
vadovėlius, kitas gautas mokymo priemones
8.2.22. Ugdymo proceso metu į gimnaziją ir jos
teritoriją kviesti draugus ar kitus pašalinius
asmenis, nesusijusius su ugdymo procesu

8.2.23. Vykdyti prieš kitus smurtą, reketą, rasinę
diskriminaciją, tyčiotis (pravardžiuoti,
spjaudytis, pakišti koją, rašyti įžeidžiančius
raštelius, terorizuoti telefonu ar sms žinuėmis,
išjuokti ir kt.)
8.2.8. Ugdyti savo atlaidumą ir artimo meilę, 8.2.24. Pačiam meluoti ir versti meluoti kitus
teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar
kenčiančiam, puoselėti tikėjimą ir pagarbą Dievui,
esant reikalui sugebėti apginti katalikiškąją
pasaulėžiūrą nuo įžeidžiančios ar nepagarbios
kritikos
8.2.9. Mokytis pagal privalomojo švietimo 8.2.25. Be leidimo liesti kitų asmenų daiktus,
programas iki 16 metų;
juos gadinti
8.2.10. Atsakingai elgtis su savo ir draugų
mokykliniais daiktais (kuprinėmis, sportiniais
krepšiais, apranga ir kt.); pačiam rūpintis savo
asmeninių daiktų saugumu
8.2.11. Įtarus mokinį turint draudžiamus
nemokymo procesui skirtus aštrius, degius,
sprogius, lakius, aerozolinius, pirotechnikos
daiktus ar medžiagas, mokinys privalo parodyti
įgaliotam asmeniui (socialiniam pedagogui, Vaiko
gerovės komisijos pirmininkui ar jo pavaduotojui)
savo kuprinę, spintelę, išimti daiktus iš kišenių
8.2.12. Rūpintis savo ir draugų kalbos kultūra
8.2.13. Dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje
8.2.14. Tausoti ir saugoti gimnazijos inventorių,
mokymo priemones ir atlyginti nuostolius už
padarytą žalą materialinėms vertybėms
8.2.15. Vieną kartą per metus pasitikrinti sveikatą
(iki rugsėjo 15 d.)

8.2.26. Čiuožti gimnazijos turėklais, atidarinėti
langus, pro juos laipioti, sėdėti ant palangių, dėti
ant jų kuprines, bėgioti gimnazijos laiptais,
netvarkingai elgtis tualetuose
8.2.27. Į pamokas atvykti anksčiau kaip 7.30 val.
ar anksčiau kai pusę valandos iki pamokų
pradžios
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8.2.16. Mokslo metų pabaigoje grąžinti
vadovėlius ar kitas gautas priemones mokytojams
8.3.ELGESYS PAMOKŲ METU
Mokinio pareigos
8.3.1. Į kabinetą, salę įeiti drausmingai, nesistumdyti;
8.3.2. Klausyti mokytojo, atlikti jo pateiktas klasės ir namų užduotis;
8.3.3. Pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones;
8.3.4. Prieš pamoką išjungti mobilųjį telefoną, pamokos metu nelaikyti jo ant suolo;
8.3.5. Gerbti mokytoją ir kitus klasės draugus;
8.3.6. Po pamokos palikti švarų, tvarkingą suolą, pristumti kėdę;
8.3.7. Pasibaigus pamokoms išeiti iš gimnazijos, netrukdyti kitų darbui;
8.3.8. Gimnazijoje būti iki pamokų pabaigos, išskyrus III-IV gimnazijos klasių mokinius, kurie gali išeiti
iš gimnazijos ,,langų“ metu pagal direktoriaus įsakymą;
8.3.9. Jei reikia išeiti iš gimnazijos nepasibaigus pamokoms, laikytis Mokinių išleidimo iš pamokų
tvarkos;
8.3.10. Pakeitus ugdymosi vietą dėl netinkamo elgesio pamokos metu, atlikti mokytojo pateiktas
užduotis, prižiūrint įgaliotam asmeniui (socialinei pedagogei, specialiąjai pedagogei, psichologei ar
mokytojo padėjėjai).
Mokiniui draudžiama
8.3.11. Vėluoti į pamokas;
8.3.12. Į pamokas eiti apsirengus striuke, paltu;
8.3.13. Trukdyti mokytojams ir kitiems klasės draugams dirbti, atlikti užduotis, užsiimti pašaliniais
darbais (naudotis telefonu, MP3 grotuvais, ausinukais);
8.3.14. Be priežasties praleidinėti pamokas ar išeiti pamokoms nepasibaigus;
8.3.15. Kramtyti gumą, valgyti, gerti gaiviuosius gėrimus, išskyrus tikslingoje ugdomojoje veikloje;
8.3.16. Išeiti iš kabineto vykstant pamokai be mokytojo leidimo;
8.3.17. Triukšmauti koridoriuose laisvų pamokų metu;
8.3.18. Išeiti iš gimnazijos teritorijos iki pamokų pabaigos, per pamokas bei pertraukas.
8.4. ELGESYS PERTRAUKŲ METU
Mokinio pareigos
8.4.1.Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus;
8.4.2. Išeiti iš kabinetų;
8.4.3. Lauke vaikščioti gimnazijos teritorijoje;
8.4.4. Pagarbiai elgtis su kitais mokiniais, mokytojais, kitais gimnazijos darbuotojais;
Mokiniui draudžiama
8.4.5. Išeiti už gimnazijos teritorijos, mindžioti žolynus;
8.4.6. Bėgioti, užkabinėti ir erzinti kitus, stumdytis, muštis, prasivardžiuoti, tyčiotis iš kitų, žaisti
judriuosius žaidimus, kurie gali padaryti žalą sveikatai;
8.4.7. Šiukšlinti gimnazijos patalpas, mėtyti ant žemės nesuvalgytą maistą;
8.4.8. Būti dalykų kabinetuose be mokytojo priežiūros;
8.4.9. Žiemos metu žaisti su sniegu arti gimnazijos pastato (mėtyti sniegą į sienas, langus).
8.5.ELGESYS ĮVAIRIŲ RENGINIŲ METU
Mokinio pareigos
8.5.1.Į renginius ateiti laiku, išeiti jam pasibaigus, netrukdant rimties;
8.5.2. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus;
8.5.3. Po vykusio renginio klasėje/salėje palikti tvarkingas patalpas.
Mokiniui draudžiama
8.5.4. Šaipytis iš atlikėjų, triukšmauti, garsiai, reikšti pastabas, komentarus;
8.5.5. Be mokytojo leidimo liesti aparatūrą, instrumentus ir kt..

4
8.6. ELGESYS BIBLIOTEKOJE, SKAITYKLOJE
Mokinio pareigos
8.6.1.Gerbti bibliotekos darbuotojus, vykdyti jų nurodymus;
8.6.2. Laiku atsiskaityti su biblioteka pagal nustatytą tvarką;
8.6.3. Pateikti skaitytojo bilietą bibliotekos darbuotojui imant spaudinius;
8.6.4. Laikytis tylos;
8.6.5.Skaitykloje užleisti vietą prie kompiuterio mokiniams, kurie ketina juo atlikti su mokymusi
susijusias užduotis;
8.6.6. Prie kompiuterio dirbti po vieną.
Mokiniui draudžiama
8.6.7. Gadinti, plėšyti knygas, žurnalus, laikraščius;
8.6.8. Naudojantis kompiuteriu naršyti puslapiuose propaguojančiuose tautinę, rasinę, religinę
nesantaiką, smurtą, pornografiją;
8.6.9. Žaisti su ugdymo procesu nesusijusius kompiuterinius žaidimus;
8.6.10. Įrašyti savo bylas (failus) į kompiuterio kietąjį diską;
8.6.11. Sugedus kompiuteriui, savavališkai jį taisyti;
8.6.12. Valgyti patalpoje.
8.7. ELGESYS VALGYKLOJE
Mokinio pareigos
8.7.1. Į valgyklą eiti ramiai, nebėgti, stoti į eilę;
8.7.2. Prieš valgį nusiplauti rankas;
8.7.3. Pietauti tik per nurodytas pertraukas (ar laisvų pamokų metu);
8.7.4. Pavalgius nunešti indus nuo stalo į nurodytą vietą;
8.7.5. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus.
Mokiniui draudžiama
8.7.6. Į valgyklą eiti su striukėmis, paltais;
8.7.7. Pirkti maisto be eilės;
8.7.8. Išsinešti valgymo įrankius ar juos gadinti;
8.7.9. Šiukšlinti, mėtyti maistą, triukšmauti.
8.8. ELGESYS RŪBINĖJE, NAUDOJIMASIS SPINTELĖMIS
Mokinio pareigos
8.8.1. Įeinant į rūbinę ir išeinant iš jos nesistumdyti, nesudaryti grūsties;
8.8.2. Tvarkingai stoti į eilę paliekant striukes, lietpalčius, paltus, galvos apdangalus ar juos atsiimant;
8.8.3. Vykdyti budinčių rūbinėje, rūbininkės nurodymus;
8.8.4. Saugoti žetoną iki pamokų ar kitų užsiėmimų pabaigos;
8.8.5. Pametus žetoną nuostolį atlyginti numatyta pinigų suma gimnazijos buhalterijoje;
8.8.6. Laikytis naudojimosi spintelėmis tvarka.
Mokiniui draudžiama
8.8.7. Kišenėse ar kur kitur palikti savo pinigus ar kitus vertingus daiktus;
8.8.8. Perduoti savo žetoną kitam asmeniui.
8.9.ELGESYS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, ŽYGIŲ METU
Mokinio pareigos
8.9.1. Laikytis instruktažo apie elgesį kelionių metu;
8.9.2. Vykdyti kelionės vadovo, auklėtojo, vairuotojo nurodymus;
8.9.3. Nuvykus nesavivaliauti ir būti su grupe.
Mokiniui draudžiama
8.9.4. Nemandagiai, nekultūringai elgtis;
8.9.5. Niokoti kultūros paveldą, gamtą.
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8.10. ELGESYS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMUOSE
Mokinio pareigos
8.10.1.Stengtis nepraleidinėti užsiėmimų;
8.10.2. Lankant būrelius, atstovauti gimnaziją įvairiuose renginiuose, konkursuose, varžybose, parodose
ir kt., jei to reikia.
Mokiniui draudžiama
8.10.3. Pažadėjus, nevykti be svarbios priežasties į varžybas, konkursus, parodas, ir kt..
8.11. APRANGA, HIGIENA
Mokinio pareigos
8.11.1.Viršutinę aprangą (striukę, paltą ir kt.), kepurę, pirštines palikti rūbinėje ar spintelėse
8.11.2. Dėvėti tvarkingą uniformą gimnazijoje ir jai atstovaujant:
 1-8 klasės mokiniai dėvi bordo spalvos megztinius, juodas kelnes arba juodus klasikinius džinsus,
šviesias palaidines, marškinius (švenčių metu – baltos spalvos). Mergaitės gali dėvi gimnazijos
pasiūlyto languoto audinio ar klasikinius juodos spalvos sijonus ar sarafanus;
 I-IV gimnazijos klasės mokiniai - dėvi bordo spalvos švarkus, juodas kelnes arba juodus klasikinius
džinsus, šviesias palaidines, marškinius (švenčių metu – baltos spalvos). Mergaitės – gali dėvėti
gimnazijos pasiūlyto languoto audinio ar klasikinius juodos spalvos sijonus;
8.11.3. Mokinio šukuosena – tvarkinga, kosmetika naudojama santūriai;
8.11.4. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose;
8.11.5. Rūpintis asmenine higiena.
Mokiniui draudžiama
8.11.6. Patalpoje po švarkais, megztiniais dėvėti džemperius su kapišonais, nešioti galvos apdangalus
(skrybėles, skareles);
8.11.7. Ryškūs papuošalai dėvint uniformą neleistini, draudžiama segėti didelius auskarus, verti auskarus
į nosį, liežuvį, lūpas;
8.11.8. Savaitgaliais palikti spintelėse sportinę aprangą, maisto.
8.12. Mokinių skatinimo priemonių formos (taikomos vadovaujantis 1-8, I-IV gimnazijos
klasių mokinių skatinimo tvarka)
8.12.1. Padėkos laiškai tėvams;
8.12.2. Padėkos įrašai mokinių tėvams ir mokiniams elektroniniame dienyne;
8.12.3. Padėkos raštai mokiniams (padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią
veiklą direktorius įformina įsakymu);
8.12.4. Atminimo dovanos;
8.12.5. Informacija apie pasiekimus, sveikinimo raštai viešai patalpinti gimnazijos internetinėje
svetainėje, informaciniame TV ekrane, gimnazijos laikraštyje, metraštyje, stende;
8.12.6. Metų ,,Angelo“ nominacija;
8.12.7. Skatinamosios kelionės, išvykos;
8.12.8. Abiturientų, baigusių gimnaziją su pagyrimu, Garbės stendas;
8.12.9. Piniginis prizas;
8.12.10. Mokinių kūrybos almanachas.
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8.13.

Mokinių drausminimo priemonės, pažeidus mokinio elgesio taisykles

8.13.1. Mokinio raštiškas paaiškinimas rašomas už epizodinius elgesio taisyklių pažeidimus, ar jiems
kartojantis;
8.13.2. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu (telefono skambučiu, pasikvietus į
gimnaziją) ir/ar raštu (pastaba) apie mokinio netinkamą elgesį (elektroniniame Tamo dienyne,
administraciniu laišku);
8.13.3. Klasės auklėtojo, mokytojo, pagalbos specialistų, gimnazijos vadovo pokalbis ar sutartis

raštu su mokiniu ir jo tėvais (globėjams, rūpintojams);
8.13.4. Mokytojo ar kito bendruomenės nario Tarnybinis pranešimas raštu, pritaikius poveikio
priemones netinkamai besielgiantiems mokiniams (pakeista ugdymosi vieta, iškviestas gimnazijos
vadovas ar jo įgaliotas asmuo, organizuotas mokinio daiktų patikrinimas, panaudoti pagrįsti fiziniai
veiksmai), tam tikras 8.13.1.–8.13.3. punktų drausminimo priemones ar iš karto esant pažeidimui,
kuris trikdo ugdymo(si) proceso rimtį, kelia pavojų aplinkinių saugumui ir pažeidžia viešąją tvarką.
Tarnybinis pranešimas – oficialus gimnazijos dokumentas, pateikiamas raštu apie Mokinio taisyklių
pažeidimą, turintis įrodomąją galią gimnazijos vidaus tvarkai palaikyti;
8.13.5. Svarstymas Vaiko gerovės komisijos ir/ar direkcijos tarybos posėdžiuose, panaudojus tam
tikras 8.14.1.– 8.14.4. drausminimo priemones, siūlant nuobaudas (papeikimą, griežtą papeikimą)
bei numatant prevencines priemones, atsižvelgus į pažeidimo pobūdį;
8.13.6. Kreipimasis į teisėsaugos institucijas už labai dažnai pasikartojančius mokinio elgesio
taisyklių pažeidimus;
8.13.7. Svarstymas Gimnazijos taryboje esant dviem svarstymams per kalendorinius metus Vaiko
gerovės komisijoje (galimi išimties atvejai);
8.13.8. Mokinys Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka
gali būti perkeltas į kitą mokyklą.
8.14. Skatinimai ir nuobaudos skiriamos gimnazijos direktoriaus įsakymu. Nuobaudos galioja
vienerius kalendorinius metus.
IX. NAUDOJIMOSI MOKINIŲ RŪBINE TVARKA
9.1. Mokiniai paltus, lietpalčius, striukes, galvos apdangalus palieka rūbinėje.
9.2. Rūbai turi būti su pakabomis.
9.3. Pakabinusi paltą arba kitą rūbą, rūbininkė išduoda žetoną.
9.4. Mokinys negali žetono perduoti kitam asmeniui, privalo jį saugoti iki pamokų arba kitų
užsiėmimų pabaigos.
9.5. Mokinys savo rūbus atsiima pateikęs rūbininkei žetoną.
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9.6. Už pamestą žetoną mokinys sumoka 1,00 eurą gimnazijos kasininkei. Sumokėjęs pinigus,
gauna kvitą.
9.7. Pametus žetoną, rūbai mokiniui išduodami dalyvaujant direktoriaus pavaduotojui
administracijos ir ūkio reikalams.
9.8. Pamokų metu rūbai neišduodami. Jeigu mokiniui būtina išeiti iš pamokų, jis privalo laikytis
Mokinių išleidimo iš pamokų tvarkos. Klasės auklėtojas parašo specialios formos pažymą.
9.9. Įeinant į rūbinę ir išeinant iš jos, nesistumdyti, nesudaryti grūsties.
9.10. Rūbinės patalpose būti drausmingiems. Paduodant ir atsiimant rūbus stovėti eilėje.
9.11. Nestumdyti ir neskriausti žemesnių klasių mokinių.
9.12. Už rūbinėje paliktų rūbų saugumą atsako rūbininkas.
X. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TVARKA
10.1. Mokinys, pageidaujantis išsinuomoti spintelę, užsiregistruoja pas direktoriaus pavaduotoją
administracijai ir ūkio reikalams. Galima vieną spintelę nuomotis ir dviems mokiniams.
10.2. Spintelės nuomos kaina 15 eurų – visam laikui, kol mokinys naudojasi spintele.
10.3. Jei mokiniui spintelė nebereikalinga arba jis išsibraukia iš gimnazijos mokinių sąrašų, apie tai
informuoja direktoriaus pavaduotoją administracijos ir ūkio reikalams ir perduoda jam tvarkingą
(nesulaužytą, nesubraižytą) spintelę.
10.4. Perdavus tvarkingą spintelę pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams, mokiniui sugražinami
7 eurai nuo nuomos mokesčio.
10.5. Griežtai draudžiama spintelę perduoti kitiems mokiniams – draugams, giminaičiams ir kt.
Leidžiama perduoti spintelę besimokantiems gimnazijoje broliams/seserims.
10.6. Mokinys yra atsakingas už savo spintelės būklę ir priežiūrą:
10.6.1. Spintelės negalima dažyti, ant spintelės negalima klijuoti lipdukų, plakatų ir t.t.
10.6.2. Mokinys negali savavališkai keisti spintelės užrakto. Apie gedimus būtina informuoti
direktoriaus pavaduotoją administracijai ir ūkio reikalams.
10.6.3. Pastebėjus sugadintą užraktą ar atradus spintelę atrakintą, būtina skubiai informuoti klasės
auklėtoją ar socialinį pedagogą.
10.7. Pamokų metu spintelėje gali būti lauko rūbai, mokymosi priemonės ir sportinė apranga. Po
pamokų spintelėje negalima palikti jokių daiktų, išskyrus uniforminį švarką.
10.8. Už spintelėje paliktus daiktus gimnazija neatsako.
10.9. Gimnazijos administracija pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu spintele, tikrinti jos
turinį, tvarką ir švarą.
10.10. Nesilaikant Naudojimosi spintelėmis tvarkos, gimnazijos administracija sprendžia dėl galimybės
mokiniui toliau naudotis spintele.

