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43. Mokinnių teisės:
43.1. nemookamai gauuti informacciją apie švvietimo proggramas, mo
okymosi formas, savo mokymosii
rezultatus, savo pasiek
kimų vertiniimą ir kitą su
s mokymuusi susijusią informacijąą;
bėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje,
g
, savarankiškai mokytis ir įgytii
43.2. pagaal savo geb
išsilavinim
mą;
43.3. nustaatyta tvarka naudotis giimnazijos vaadovėliais, biblioteka, skaitykla, sporto,
s
šokiųų bei aktų
salėmis, atitinkamais kabinetais;
k
o laisvę;
43.4. turėtii minties, sąąžinės, religgijos, žodžio
43.5. gautti kokybiškką psicholooginę, speccialiąją peddagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę
p
ę
pagalbą;
mokytojus, gimnazijos vadovus ir į kitus darbbuotojus bett kokiu klauusimu
Kreiptis į m
43.6. pasiriinkti neform
maliojo švieetimo prograamas;
43.7. puoseelėti savo kalbą, kultūrrą papročiuss bei tradicijjas;
43.8. gauti socialinę pagalbą,
p
jei tokios
t
pagaalbos negali jam suteiktti tėvai (globbėjai, rūpinntojai);
43.9. mokkytis savitaarpio pagarrba grįstojee, psichologgiškai, be patyčių (rrealiame gyyvenime irr
kibernetinėėje erdvėjee), dvasiškaai ir fiziškkai saugiojje aplinkojje, turėti higienos
h
reeikalavimuss
atitinkančią darbo viettą ir tinkam
mą mokymossi krūvį;
nazijos savivvaldoje, svaarstant ugdyymo procesoo organizaviimo klausim
mus;
43.10. dalyyvauti gimn
43.11. burrtis į vaikų ir jaunimoo organizacijas, kurių veikla sąlyygoja dorov
vinę, pilietinnę, tautinę,,
kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviuugdos ir saviraiškos
s
būreliuose, dalyvautii
muose, kuriųų veikla nepprieštarauja Lietuvos Respublikos
R
s
visuomenėės gyvenimee, taikiuose susirinkim
įstatymamss;
43.12. prisidėti prie giimnazijos, klasės
k
popam
mokinių rennginių organnizavimo, juuos laisvai rinktis;
r
mis Lietuvos Respublikoos įstatymų nustatytom
mis teisėmis.
43.13. nauddotis kitom
44. Mokiniių pareigos::
1 metų;
44.1. mokyytis pagal prradinio, paggrindinio ir vidurinio uggdymo proggramas iki 16
44.2. sudaarius mokym
mosi sutartįį, laikytis visų
v
jos sąlyygų, šių taiisyklių ir kitų
k gimnazzijos vidauss
tvarką regllamentuojannčių dokum
mentų reikalaavimų;
44.3. stroppiai mokytiis, sąžininggai atlikti skirtas
s
užduuotis, gerbtti mokytojuus ir kitus gimnazijoss
bendruomeenės narius,, nepažeisti jų
j teisių ir teisėtų
t
interresų;
mnazijoje organizuoja
o
amuose tesstuose, pag
grindinio ugdymo
u
pasiekimųų
44.4. dalyyvauti gim
patikrinimuuose ir branndos egzamiinuose;
44.5. nuolaat lankyti giimnaziją, laikytis mokiinio elgesio normų;
44.6. gerbtti savo gimttąją kalbą ir kultūrą, kittas kalbas irr kultūras;
b
o normų, neesielgti chulliganiškai;
44.7. laikyytis žmonių bendravimo
44.8. sveikkai gyventi, nerūkyti, nevartoti elektroninių
cigarečių, neskatinti, nesiūlyti irr neįtrauktii
e
kitų mokinnių vartoti elektronines
e
s cigaretes, nevartoti alkoholio,
a
n
narkotinių,
psichotropin
p
nių bei kitųų
psichoaktyyvių medžiaagų, neprekkiauti jomis,, neplatinti šia tema nelegalios
n
liiteratūros, spaudinių
s
irr
kitų leidiniių;

44.9. gimnazijoje, jos teritorijoje nevartoti (nepirkti, neparduoti, nenupirkti) ar kitaip perduoti
energinių gėrimų (centrinę nervų sistemą stimuliuojančių medžiagų), keliančių pavojų vaikų
sveikatai;
44.10. nesityčioti, neįžeidinėti kitų (nefotografuoti, nenaudoti žodinių, fizinių, socialinių patyčių),
nesityčioti kibernetinėje erdvėje (socialiniuose tinkluose, kitose vietose internete, naudojant
mobiliuosius telefonus (nemalonių žinučių ar elektroninių laiškų rašinėjimas, asmeninių gyvenimo
detalių viešinimas ir kt.));
44.11. pertraukų metu klausyti budinčių mokytojų nurodymų, reaguoti į pastabas, elgtis
drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir gyvybei pavojingų situacijų, laikytis visų saugumo
ir atsargumo taisyklių, siekiant išvengti ir/ar apsaugoti savo mobiliuosius įrenginius dėl galimo
sugadinimo.
45. Mokiniui draudžiama :
45.1. imti valstybinės svarbos dokumentus, susijusius su gimnazijos veikla, asmens bylas ir kitus
dokumentus;
45.2. įsinešti į gimnaziją ginklų, peilių, dujų balionėlių, petardų, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų, kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
45.3. gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti kvaišalus, rūkyti, vartoti elektronines cigaretes,
siūlyti įsigyti, žaisti azartinius žaidimus;
45.4. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais, leisti muziką, švilpt;
45.5. vėluoti į pamokas, praleidinėti pamokas be pateisinamos priežasties;
45.6. pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, užkandžiauti, gerti gėrimus, jų tarpe ir energinius;
45.7. įsinešti į gimnaziją tabako ir elektronines cigaretes, garso įrašus, literatūrą, laikraščius,
žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina patyčias ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją,
sukelia priklausomybę;
45.8. gimnazijoje ir jos prieigose slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių,
mokytojų ir kitų darbuotojų) veiklą ir pokalbius;
45.9. gimnazijoje ir jos prieigose bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, tyčiotis,
šiukšlinti, žaisti kamuoliu, spjaudytis, keiktis ir kt.;
45.10. naudoti fizinį ar psichologinį smurtą (prasivardžiuoti, tyčiotis, priekabiauti, įžeidinėti);
45.11. elgtis chuliganiškai (vartoti nepadorius, necenzūrinius žodžius, gestus, elgtis agresyviai,
būti amoraliems);
45.12. įžūliu elgesiu, grasinimais, patyčiomis ar vandališkais veiksmais demonstruoti nepagarbą
mokiniams, mokytojams, kitiems gimnazijos darbuotojams, žeminti jų garbę ir orumą;
45.13. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus;
45.14. valgykloje triukšmauti, stumdytis eilėje, nepagarbiai elgtis su maistu, savintis kitų valgį,
perstatinėti valgyklos kėdes, palikti indus ant stalo;
45.15. sudaryti turtinius sandorius su kitais mokiniais;
45.16. niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, duris, spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes,
mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas, mindžioti teritorijoje žalią veją, laužyti
augalus ir kt.);
45.17. gimnazijos patalpose negalima būti su kepurėmis ir gobtuvais;
45.18. draudžiama vilkėti sportinę aprangą ne per kūno kultūros pamokas;
45.19 viršutinius rūbus neštis į pamokas. Mokinys savo paltą, striukę palieka rūbinėje ar savo
spintelėje. Mokytojas turi teisę mokinio su paltu, striuke neįleisti į pamoką. Už asmeninius
daiktus (telefoną, skėtį, piniginę ar kt.), paliktus rūbinėje ar savo spintelėje, gimnazija neatsako;
45.20. vaikščioti į tualetą pamokų metu, išskyrus, išimtinus atvejus, kada leidžia mokytojas;
45.21. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti
mokytojams vesti pamokas;
45.22. trukdyti pamoką kalbomis, replikomis, iššaukiančiu (nepadoriu) elgesiu, nevykdyti
mokytojų nurodymų, užsiimti pašaliniais darbais pamokoje.

IX SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKA
46. Mokinių skatinimas:
46.1. mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi, elgesį ir pamokų lankymą, dalyvavimą
olimpiadose, konkursuose ir varžybose bei aktyvų dalyvavimą gimnazijos ir klasės veikloje;
46.2. mokiniui, gerai atlikusiam įpareigojimą, reiškiama žodinė padėka (klasės auklėtojas,
mokytojas, administracija);
46.3. mokiniui, kuris nuolat gerai vykdo mokinio pareigas, gerai mokosi ir elgiasi, padėka įrašoma
elektroniniame dienyne;
46.4. pavyzdingo elgesio ir puikiai bei labai gerai baigę mokslo metus mokiniai apdovanojami
gimnazijos padėkos raštais;
46.5. mokiniams, padariusiems pasiekimų ir elgesio pažangą, reiškiama padėka ir įrašoma
elektroniniame dienyne (klasės auklėtojas, mokytojas, švietimo pagalbos specialistai);
46.6. įsteigiamos nominacijos už puikų atskirų dalykų mokymąsi (metodinės grupės);
46.7. gimnazijos mokiniai pagerbiami jų nuotraukas talpinant stende „Mūsų geriausieji“ ir
gimnazijos internetinėje svetainėje;
46.8. mokslo metų pabaigoje geriausiai besimokantys, pavyzdingo elgesio ir aktyviausi mokiniai
apdovanojami edukacine padėkos ekskursija.
47. Drausminės priemonės.
47.1. Grupės lygmuo (mokytojas):
47.1.1. žodinis mokytojo įspėjimas;
47.1.2. individualus pokalbis su mokiniu;
47.1.3. pastaba elektroniniame dienyne;
47.1.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu, kvietimas atvykti į gimnaziją pokalbiui su
dalyko mokytoju;
47.1.5. klasės auklėtojo informavimas;
47.1.6. kreipimasis į socialinį pedagogą.
47.2. Klasės lygmuo (klasės auklėtojas - klasės aktyvas - mokinio šeima):
47.2.1. pirminis klasės auklėtojo prevencinis darbas su probleminio elgesio mokiniais, jų tėvais
(globėjais, rūpintojais);
47.2.2. pokalbis su mokiniu;
47.2.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas telefonu ir/ar raštu elektroniniame dienyne;
47.2.4. tėvų (globėjų, rūpintojų) kvietimas į gimnaziją;
47.2.5. klasės auklėtojas inicijuoja pokalbius su kitais mokytojais ir švietimo pagalbos specialistais,
pagal poreikį lankosi auklėtinių namuose kartu su socialiniu pedagogu.
47.3. Gimnazijos lygmuo (švietimo pagalbos specialistai, gimnazijos administracija, kt.
institucijos):
47.3.1.kreipimasis į socialinį pedagogą;
47.3.2. kreipimasis į gimnazijos psichologą;
47.3.3. kvietimas pas direktoriaus pavaduotoją ugdymui ar gimnazijos direktorių;
47.3.4. kvietimas į gimnazijos Vaiko gerovės komisiją;
47.3.5. kreipimasis į miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl LR
Minimalios ir Vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui (už nuolatinius piktybinius, tyčinius
mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą, pamokų nelankymą), kai gimnazija yra
išnaudojusi visas švietimo pagalbos teikimo galimybes, pritaikiusi drausmines priemones;
47.3.6. kreipimasis į VTAT, PK ir kt. institucijas su prašymu taikyti atitinkamas poveikio
priemones įstatymo tvarka mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
47.3.7. elgesio svarstymas mokytojų susirinkime;
47.3.8. sprendimas siūlyti kitą mokymosi formą (gimnazija pasilieka sau teisę už nustatytos tvarkos
nevykdymą, mokinio (iki 16 m.), tėvų (globėjų, rūpintojų) bei gimnazijos sudarytos sutarties sąlygų
nesilaikymą, drausminti mokinius kreipiantis į kitas įstaigas, taip pat nedrausmingiems,
nenorintiems mokytis mokiniams siūlyti pereiti į kitas mokyklas arba pasirinkti kitą mokymosi

formą. Tai daryti turint neginčijamų įrodymų apie mokinio sąmoningą nesimokymą, gimnazijos
nelankymą, nedrausmingą, piktybinį elgesį, chuliganizmą).
X SKYRIUS
NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TVARKA
48. Mokinys, pageidaujantis išsinuomoti spintelę, užsiregistruoja pas padalinio vadovą
administracijai ir ūkiui. Galima vieną spintelę nuomotis ir dviems mokiniams.
49. Spintelės nuomos kainą nustato Gimnazijos taryba – visam laikui, kol mokinys naudojasi
spintele.
50. Jei mokiniui spintelė nebereikalinga arba jis išsibraukia iš gimnazijos mokinių sąrašų, apie tai
informuoja padalinio vadovą administracijai ir ūkiui, perduoda jam tvarkingą (nesulaužytą,
nesubraižytą) spintelę.
51. Perdavus tvarkingą spintelę padalinio vadovui administracijai ir ūkiui, mokiniui sugražinami
pusė nuomos mokesčio.
52. Griežtai draudžiama spintelę perduoti kitiems mokiniams – draugams, giminaičiams ir kt.
Leidžiama perduoti spintelę besimokantiems gimnazijoje broliams/seserims. Jeigu gimnazijoje
mokosi broliai, seserys, tai jie kartu naudojasi viena spintele, kita spintelė gali būti skiriama
besimokant trims ir daugiau brolių, seserų.
53. Mokinys yra atsakingas už savo spintelės būklę ir priežiūrą:
53.1. Spintelės negalima dažyti, ant spintelės negalima klijuoti lipdukų, plakatų ir t.t.
53.2. Mokinys negali savavališkai keisti spintelės užrakto. Apie gedimus būtina informuoti
padalinio vadovą administracijai ir ūkiui.
53.3. Pastebėjus sugadintą užraktą ar atradus spintelę atrakintą, būtina skubiai informuoti klasės
auklėtoją ar socialinį pedagogą.
54. Pamokų metu spintelėje gali būti lauko rūbai, mokymosi priemonės ir sportinė apranga. Po
pamokų spintelėje negalima palikti jokių daiktų, išskyrus uniforminį švarką.
55. Už spintelėje paliktus daiktus gimnazija neatsako.
56. Gimnazijos administracija pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu spintele, tikrinti jos
turinį, tvarką ir švarą.
57. Nesilaikant Naudojimosi spintelėmis tvarkos, gimnazijos administracija sprendžia dėl
galimybės mokiniui toliau naudotis spintele.

