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Vilniaus Senvagės gimnazijos direktoriaus
2011 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr. V-06

VILNIAUS SENVAGĖS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Visų Gimnazijos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią aplinką
mokiniams, mokytojams, klasių vadovams, kitiems darbuotojams ir jų šeimos nariams. Kad
įsigalėtų gera tvarka ir drausmė, būtina, jog atidumas, nuoširdus bendravimas tarpusavyje taptų
įpročiu ir kiekvienas būtų atsakingas už save ir kitus.
2. Mokiniai turi laikytis Mokinio elgesio taisyklių, Gimnazijos vidaus darbo taisyklių, moralės ir
etikos principais grįsti savo bendravimą su visais Gimnazijos bendruomenės nariais.
II.

MOKINIŲ TEISĖS

3. Mokinys turi teisę:
3.1. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
3.2. atstovauti Gimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kt. renginiuose;
4. Mokinys turi teisę gauti:
4.1. geros kokybės švietimo paslaugas;
4.2. informaciją apie Gimnazijos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;
4.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo
ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Vilniaus
Senvagės gimnazijos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu;
4.4. informaciją apie Vilniaus miesto institucijų teikiamą socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos
negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai);
4.5. informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
5. Mokinys turi teisę dalyvauti:
5.1. Gimnazijos savivaldoje Gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka;
5.2. posėdžiuose, pasitarimuose, susirinkimuose, kai svarstomas jo elgesys;
5.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę
brandą, veikloje.
6. Mokinys turi teisę pasirinkti:
6.1. I-II gimnazijos klasėse siūlomas mokomuosius dalykus papildančių modulių programas;
6.2. III-IV gimnazijos klasėse siūlomas formaliojo švietimo programas, programas papildančius
modulius, pasirenkamųjų dalykų programas;
6.3. Gimnazijos siūlomas neformaliojo ugdymo programas;
6.4. sulaukęs 14 metų dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
III. MOKINIŲ PAREIGOS
7. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
8. Vykdyti Gimnazijos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus. Laikytis ugdymo sutarties
sąlygų ir Gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
9. Laikytis higieninių reikalavimų, saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
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10. Vykdyti Vilniaus miesto savivaldybės 2011-07-274 tarybos sprendimą Nr. 1-161 ,,Dėl
draudimo rūkyti viešose vietose“.
11. Dėvėti tik Gimnazijos uniformą: mėlyną švarką su prisiūta emblema arba UAB ,,Lidata“
megztinį-bliuzoną, sijoną, tvarkingas tamsias kelnes (tamsiai mėlynas).
12. Pamokų ir pertraukų metu draudžiama:
12.1. mokiniams išeiti iš Gimnazijos teritorijos be atskiro klasės vadovo ar administracijos leidimo;
12.2. vėluoti į pamokas ir kitus renginius.
13. Pamokų, kitų renginių metu mokiniai privalo elgtis drausmingai, reaguoti į mokytojo pastabas.
14. Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis. Atsinešti
reikalingas mokymo priemones.
15. Budėjimo metu laikytis nustatytų budėjimo (mokykloje, renginiuose, pvz. diskotekose)
taisyklių.
16. Aktyviai dalyvauti socialinėje veikloje 6-8, I-II klasėse.
17. Tausoti visuomeninį, privatų ir Gimnazijos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Sugadinus
inventorių ir/ar padedant tėvams (globėjams, rūpintojams), suremontuoti, atlyginti nuostolius.
18. Pranešti klasės vadovui ar Gimnazijos vadovams, teisėsaugos institucijoms apie žinomą arba
pastebėtą nusikalstamą veiklą.
19. Nežaisti azartinių žaidimų. Nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių,
toksinių, psichotropinių medžiagų.
20. Iki rugsėjo 1 dienos pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje ir pristatyti pažymą (ne vėliau kaip
iki rugsėjo 15 d.).
21. Iki birželio 10 d. grąžinti tvarkingus vadovėlius, grožinę literatūrą ir klasės vadovui pateikti
užpildytą Mokinio atsiskaitymo lapą.
IV. BENDROSIOS MOKINIŲ TAISYKLĖS
22. Drabužius (paltus, striukes) kabinti tik rūbinėje, nepalikti jose pinigų, mobiliųjų telefonų ir
kitokių vertingų daiktų, taip pat maisto. Išeinant iš Gimnazijos nepalikti savo rūbų ir asmeninių
daiktų.
23. Į Gimnaziją nesinešti daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai, bei daiktų,
nesusijusių su ugdymo procesu.
24. Draudžiama kviestis ir vestis į Gimnaziją pašalinius asmenis.
25. Draudžiama įvairiems renginiams ruoštis pamokų metu.
26. Neatvykęs į pamokas mokinys, atsakingas už dokumento, pateisinančio pamokas, pateikimą
klasės vadovui.
27. Praleistos pamokos pateisinamos:
27.1. pateikus gydytojo pažymą;
27.2. pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų ) prašymą pateisinti ne daugiau kaip 5 dienas iš eilės,
nurodant pamokų praleidimo priežastį;
27.3. kai mokinys atstovauja Gimnazijai olimpiadose, konkursuose ir kt. renginiuose;
27.4. kai oro temperatūra yra -250 ar žemesnė,
27.5. kai klasės vadovas ar Gimnazijos vadovai išleidžia iš pamokų (liga, artimojo mirtis,
laidotuvės, nelaimingas atsitikimas).
28. Draudžiama mobiliu telefonu mokiniui filmuoti ir fotografuoti Gimnazijoje ir jos teritorijoje.
29. Draudžiama savintis ne savo daiktus, reikalauti pinigų ar kitų daiktų iš bendramokslių, naudoti
psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus.
V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE
30. Nuskambėjus skambučiui, mokinys turi eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu
mokytojas neatėjo per 5 minutes, klasės seniūnas informuoja budintį direktoriaus pavaduotoją
ugdymui.
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31. Įėjus į kabinetą, mokymosi patalpą, pasiruošti pamokai.
32. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas mokymosi
priemones.
33. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje.
34. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems,
nekramtyti kramtomosios gumos, nevalgyti,.
35. Negali pamokos metu be mokytojo leidimo vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką.
36. Iš pamokos gali išeiti ypatingais atvejais, pranešus klasės vadovui ir gavus jo leidimą.
37. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais.
37.1. Mobiliaisiais telefonai, MP3 grotuvai pamokoje turi būti išjungti. Mokiniui nesilaikant šios
taisyklės mokytojas turi teisę paimti iš mokinio šiuos daiktus, kuriuos atsiimti gali į Gimnaziją
atvykę mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).
37.2. Mokiniui, pakartotinai pažeidusiam taisykles, draudžiama atsinešti mobilų telefoną, MP3
grotuvą.
38. Rašyti ant suolų, durų, sienų, palangių, mokyklos fasado.
39. Esant laisvai pamokai, draudžiama vaikščioti ir triukšmauti koridoriuose.
40. Draudžiama iškviesti mokinį iš pamokos.
VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU
41. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti, nespardyti sienų,
netrankyti durų), palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
42. Saugoti savo daiktus, nepalikti neprižiūrimoje vietoje.
43. Vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.
VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS VALGYKLOJE
44. Netriukšmauti, nesistumdyti, tvarkingai laukti eilėje.
45. Apsirengę striukėmis ar paltais mokiniai neaptarnaujami.
46. Nemėtyti maisto ir nereikalauti jo iš kitų mokinių.
47. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą.
48. Vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.
49. Mokiniai, kuriems vyksta pamoka, nuskambėjus antram skambučiui į pamoką, neaptarnaujami.
VIII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU
50. Renginių metu paltus bei striukes palikti rūbinėje ar kitoje nurodytoje vietoje.
51. Diskotekų ar kitų renginių metu laikytis Mokinio elgesio taisyklių (nerūkyti Gimnazijoje ir jos
teritorijoje, nevartoti alkoholinių gėrimų, psichotropinių medžiagų ir (ar) jas parduoti bei vykdyti
budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus).
IX. REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI
52. Privalo laikytis higienos reikalavimų: mokykloje vilkėti švariais, tvarkingais, etiketo normas
atitinkančiais drabužiais, patalpose draudžiama dėvėti striukes, kepures (išskyrus atvejus, kai yra
Gimnazijos vadovų leidimas).
53. Mokiniai gali saikingai vartoti kosmetiką, nešioti kuklius papuošalus.
54. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose. Po pamokos persirengti ir persiauti
avalynę.
55. Mokykliniuose renginiuose ir poilsio vakaruose (diskotekose) mokinių aprangai taikomi visi
anksčiau paminėti reikalavimai (išskyrus atvejus kai yra Gimnazijos vadovų leidimas).

4

X. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA
56. Mokiniai skatinami už labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą olimpiadose ir kt. bei
aktyvų dalyvavimą Gimnazijos, klasės savivaldoje.
57. Klasės vadovo paskatinimai:
57.1. viešas pagyrimas klasėje;
57.2. pagyrimas ir/ar padėka tėvams su įrašymu į pažymių knygelę elektroniniame dienyne.
58. Klasės vadovo, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų teikimu ir/ar savo iniciatyva direktorius:
58.1. įsakymu pareiškiama padėka;
58.2. apdovanoja mokyklos Padėkos raštu;
58.3. apdovanoja asmenine dovana, visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas arba priima
sprendimą dėl kitokio skatinimo būdo.
59. Labai gerai besimokančiųjų mokinių pavardės skelbiamos mokyklos garbės lentoje.
60. Mokinių, baigusių Gimnaziją labai gerais pažymiais arba aktyviai gynusių Gimnazijos garbę
įvairiuose respublikos ir tarptautiniuose renginiuose, nuotraukos talpinamos mokyklos Garbės
knygoje.
XI. NUOBAUDŲ MOKINIAMS SKYRIMO TVARKA
61. Mokiniai, nesilaikantys elgesio taisyklių, mokytojui, klasės vadovui, Gimnazijos vadovui
reikalaujant rašo pasiaiškinimą.
62. Atsižvelgiant į mokinių taisyklių pažeidimų dažnumą ir kitas aplinkybes, mokiniams
drausminės nuobaudos skiriamos šia tvarka:
62.1. žodinė pastaba;
62.2. pastaba su įrašymu į pažymių knygelę elektroniniame dienyne;
62.3. įspėjimas pagal Gimnazijos direktoriaus įsakymą (su nuobauda pasirašytinai supažindinamas
mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai));
62.4. papeikimas pagal Gimnazijos direktoriaus įsakymą (su nuobauda pasirašytinai
supažindinamas mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai));
62.5. griežtas papeikimas pagal Gimnazijos direktoriaus įsakymą (su nuobauda pasirašytinai
supažindinamas mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai));
62.6. ypač grubūs mokinio nusižengimai svarstomi vaiko gerovės komisijoje. Gimnazijos
direktorius sprendžia apie būtinumą kreiptis į kitas institucijas, veikiančias vaiko gerovės srityje.
63. Mokinio pašalinimo iš Gimnazijos klausimas gali būti sprendžiamas už ypač grubius
nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą
ir(ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus Gimnazijoje, nuolatinį pamokų be rimtos priežasties
praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę Gimnazijos bendruomenės narių saugumui.
_______________________

