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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokiniai privalo laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Sidabravo gimnazijos nuostatų
ir šių taisyklių vidaus tvarką reglamentuojančių reikalavimų.
2. Rūkyti tabako ir elektronines cigaretes, vartoti energetinius, alkoholinius gėrimus,
psichotropines medžiagas bei jų turėti ar kitaip perduoti gimnazijoje ir jos teritorijoje, keiktis,
naudoti smurtą, jėga ar grasinimais spręsti asmeninius nesutarimus, ginčus griežtai draudžiama.
3. Esant įtarimui, kad mokinys yra vartojęs alkoholio, jis sulaikomas, kol atvyks tėvai,
globėjai ar pareigūnai, kurie paims jį iš mokyklos.
4. Į gimnaziją neštis tik mokymui reikalingus daiktus.
II. MOKINIŲ PAREIGOS
5. Mokiniai privalo:
5.1. Po skambučio į pamoką būti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Mokytojui
neatėjus, klasės seniūnas apie tai informuoja administracijos atstovą.
5.2. Pamokoje mokiniai privalo drausmingai ir mandagiai elgtis, būti atidūs, stropiai
mokytis, netrukdyti atsakinėti klasės draugams, klausyti mokytojo nurodymų. Negalima
savavališkai išeiti iš pamokos, vaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.
5.3. Turėti knygas, sąsiuvinius, rašymo ir kt. mokymuisi reikalingas priemones.
5.4. Būti mandagūs, prieš pradedant kalbėti, pakelti ranką.
5.5. Susidėti daiktus tik tuomet, kai mokytojas baigia pamoką.
5.6. Namų darbus ir kitas užduotis atlikti tinkamai ir laiku.
5.7. Rūpintis savo aplinka, švara klasėje ir mokykloje, nešiukšlinti ir nerašinėti ant suolų,
saugoti knygas ir kitą gimnazijos nuosavybę.
6. Mokinys negali atsinešti į pamokas ir kitus gimnazijoje organizuojamus renginius
priemonių, daiktų, trukdančių mokytis, keliančių grėsmę jų ar aplinkinių sveikatai, galinčių padaryti
žalą mokyklos ar kitų asmenų nuosavybei. Tai kišeniniai peiliukai, ginklai, žiebtuvėliai,
pirotechninės sprogstamosios medžiagos, garso įrašai, literatūra, laikraščiai, žurnalai ir kiti leidiniai,
kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
7. Pamokų metu mobiliaisiais telefonais ir ausinukais naudotis draudžiama. Mobiliųjų
telefonų garsas pamokoje turi būti išjungtas. Ypatingu atveju apie laukiamą telefono skambutį
reikia pranešti mokytojui.
7.1. Pastaba: Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar
kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir ją perduoda
klasės auklėtojui. Priemonė grąžinama tik mokinio tėvams.
8. Draudžiama fotografuoti, filmuoti kitą mokinį be jo sutikimo.
9. Netoleruotinas mokinių elgesys pamokų metu:
9.1. Pramiegojimas, transporto problemos ar kitos panašios priežastys – nepateisinamas
argumentas vėlavimui. Kartais gali būti nenumatytų ir nuo mokinio nepriklausomų įvykių, tačiau
mokiniai turi gerai suvokti, kad vėluodami į pamokas, trukdo visos klasės darbą.

9.2. Apie nuolatinį vėlavimą dalyko mokytojai informuoja klasės auklėtoją, o šis – tėvus.
9.3. Pamokos metu mokiniai negali išeiti iš mokyklos ar jos teritorijos be klasės auklėtojo ar
budinčio administracijos atstovo žinios. Pastaba: mokiniai per laisvas pamokas savarankiškai dirba
skaitykloje.
9.4. Visa mokinio veikla – namų darbai, testai, kontroliniai darbai, rašiniai, projektai,
referatai, laboratoriniai darbai turi būti sąžiningo darbo, jo paties pastangų rezultatas.
9.5. Draudžiama pateikti kito asmens atliktą darbą kaip savo.
10. Praleistos pamokos pateisinamos:
10.1. praleistos dėl svarbios priežasties, kurias nurodo tėvai (ne ilgiau 3 dienų iš eilės) ar
gydytojai savo pažymoje:
10.2. kai iš pamokų išleidžia klasės auklėtojas, mokyklos medicinos priežiūros darbuotojas
ar mokyklos administracija (liga, nelaimingas atsitikimas, artimojo mirtis, laidotuvės, atstovavimas
mokyklai įvairiuose renginiuose).
10.3. Pastaba: už praleistų pamokų mokomąjį kursą mokinys privalo atsiskaityti. Dalykų
mokytojai turi padėti mokiniui gauti reikalingą informaciją.
11. Praleistos pamokos nepateisinamos:
11.1. savarankiškai išėjus, t.y. pabėgus iš pamokos;
11.2. neturint pateisinamo dokumento.
11.3. Pastaba: mokinys pats privalo susirasti reikalingą mokomąją medžiagą ir paskirtu
laiku atsiskaityti dalyko mokytojui.
12. Kitą dieną po praleistų pamokų mokinys privalo klasės auklėtojui pristatyti pateisinamą
pažymą apie praleistas pamokas;
13. Tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės. Tėvų rašytoje
pažymoje nurodomas jo vardas, pavardė, klasė, praleidimo data, priežastys ir tėvų parašas.
14. Jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis raštu į klasės
auklėtoją, nurodydami išėjimo priežastį bei atsakomybės prisiėmimą už jo saugumą.
15. Jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į mokyklos sveikatos priežiūros
specialistę.
16. Elgesys mokyklinių renginių metu:
16.1. Jų metu privaloma pagarbiai elgtis su šalia esančiais žmonėmis bei laikytis mokykloje
priimtų elgesio normų.
16.2. Mokiniai vykdo budinčiųjų darbuotojų nurodymus.
16.3. Iškilus problemoms, mokiniai privalo apie tai pranešti atsakingam darbuotojui.
17. Elgesys žygių, ekskursijų bei kitų mokyklinių išvykų metu:
17.1. Pranešti iš anksto apie nedalyvavimą išvykoje ekskursijos vadovui.
17.2. Laikytis saugaus elgesio taisyklių, tai patvirtinant parašu.
17.3. Klausyti lydinčiųjų mokytojų nurodymų bei pastabų ir nepalikti grupės be jų leidimo.
17.4. Pranešti mokytojui apie iškilusias problemas.
17.5. Jeigu išvykose yra galimybė praleisti laiką prie vandens telkinių, mokiniai gali
maudytis ar plaukioti valtimi tik mokytojui leidus, jam prižiūrint ir turint tėvų leidimą. Griežtai
draudžiama savavališkai bristi į vandenį, šokinėti iš valties, nerti į vandenį nuo tiltelio, skardžio,
maudytis vieniems.
17.6. Mokiniui grubiai pažeidus elgesio taisykles mokytojas turi teisę nutraukti išvyką ir
išsiųsti mokinį namo, apie tai informuodamas tėvus bei mokyklos administraciją.

III. MOKINIŲ TEISĖS
18. Mokinys turi teisę:
18.1. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
18.2. atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose;
18.3. į nemokamus vadovėlius;
18.4. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
19. Mokinys turi teisę gauti:
19.1. informaciją apie gimnazijos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;
19.2. geros kokybės švietimo paslaugas;
19.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
19.4. psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę – pedagoginę,
informacinę pagalbą, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją.
20. Mokinys turi teisę dalyvauti:
20.1. gimnazijos savivaldoje nuostatuose nustatyta tvarka;
20.2. posėdžiuose, kai svarstomas jų elgesys;
20.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei
socialinę brandą, veikloje.
21. Mokinys turi teisę pasirinkti:
21.1. mokyklos siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius modulius,
pasirenkamųjų dalykų programas ir papildomojo ugdymo programas;
21.2. sulaukęs 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
22. Mokiniai gali būti skatinami:
22.1. padėka, pagyrimu žodžiu;
22.2. padėka, pagyrimu raštu el. dienyne;
22.3. padėkos raštu mokiniui;
22.4. padėkos raštu mokinio tėvams;
22.5. apdovanojimu;
22.6. pagerbiant mokyklos renginių metu.
23. Mokiniai gali būti drausminami:
23.1. pastaba el. dienyne;
23.2. mokinio svarstymu mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
23.3. įspėjimu direktoriaus įsakymu;
23.4. papeikimu direktoriaus įsakymu ;
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