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KULIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių elgesio taisyklės nustato Kulių gimnazijos mokinių elgesį gimnazijos patalpose, jos 

teritorijoje, pamokų, pertraukų ir renginių metu bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio 

normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

2. Mokinių elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais teisės aktais, Plungės rajono 

savivaldybės tarybos sprendimais, Kulių gimnazijos direktoriaus įsakymais, gimnazijos tarybos 

sprendimais. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

3. Mokiniai turi teisę: 

3.1. nuo 14 iki 18 metų mokymo sutartį su gimnazija sudaryti patys, tik turėdami tėvų 

(rūpintojų) rašytinį sutikimą. 

3.2. nemokamai gauti informaciją  apie veikiančias mokyklas, gimnaziją, švietimo programas, 

mokymosi formas; 

3.3. sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą; 

3.4. gauti geros kokybės ugdymą; 

3.5. nustatyta tvarka naudotis gimnazijos  suteikiamomis priemonėmis, skirtomis ugdymui (si); 

3.6. dalyvauti svarstant gimnazijos ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

3.7. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, 

pirminę sveikatos priežiūros pagalbą gimnazijoje, informaciją apie savo pasiekimų 

vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

3.8. į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai); 

3.9. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

3.10. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

3.11. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

3.12. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę, laisvą pasaulėžiūros formavimąsi; 

3.13. į demokratiškais principais kuriamus gimnazijos mokytojų ir mokinių santykius; 

3.14. į poilsį ir laisvalaikį; 

3.15. burtis į jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

įstatymams, dalyvauti saviugdos ir saviraiškos būreliuose; 

3.16. pasirinkti siūlomus: neformaliojo švietimo programas, programų modulius, 

pasirenkamųjų dalykų programas, keisti dalyko programą ar programos kursą pagal 

gimnazijoje nustatytą tvarką. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

 

4. Mokinių pareigos: 

4.1. mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų; 

4.2. laikytis gimnazijoje galiojančių mokinių taisyklių, tvarkos aprašų, demokratinių gyvenimo 

normų, Lietuvos Respublikos įstatymų, tausoti gimnazijos ir visuomenės turtą;  

4.3. vykdyti gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos, vaiko gerovės komisijos, mokinių tarybos 

nutarimus, teisėtus administracijos, pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus; 

4.4. sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti 

gimnazijos teikiamą išsilavinimą; 



4.5. būti atidiems ir aktyviems per pamokas ir maksimaliai išnaudoti gimnazijos teikiamas 

ugdymosi galimybes: 

4.5.1. aktyviai dalyvauti gimnazijos veikloje ir jai garbingai atstovauti; 

4.5.2. į mokyklą ateiti pasiruošus visoms tos dienos  pamokoms. 

4.6. siekti dorinės ir pilietinės brandos; 

4.7. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas; 

4.8. gerbti  kitų tautų, rasių, religijų, įsitikinimų ar pažiūrų žmones; 

4.9. gerbti klasės draugus, kitus gimnazijos mokinius, mokytojus, gimnazijos darbuotojus, 

gimnazijos bendruomenės narius; 

4.10. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo gimnaziją; 

4.11. pertraukų ir laisvu laiku tarp pamokų būti gimnazijoje arba jos teritorijoje;  

4.12. laikytis gimnazijoje galiojančių taisyklių patalpose ir jos teritorijoje. Saugoti gimnazijos 

žaliuosius plotus, jų netrypti, nelaužyti medžių, saugoti gėlynus; 

4.13. kasdien gimnazijoje (ar jai atstovaujant) dėvėti tvarkingą gimnazijos uniformą. Fizinio 

ugdymo pamokose – sportinę aprangą; šokio pamokose- aprangą, skirtą šokiui; 

4.14. laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir kt.) 

nusirengti ir laikyti gimnazijos rūbinėse arba nurodytose vietose; 

4.15. į valgyklą eiti per mokiniams skirtas pertraukas, pagal sudarytą grafiką. Valgykloje 

netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nesisavinti kitų valgio, nepalikti 

nenuneštų indų; 

4.16. laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, pertraukų, renginių 

ir išvykų metu taisyklių; 

4.17. laikytis specializuotuose kabinetuose, skaitykloje numatytų elgesio taisyklių; 

4.18. mokinys, pasibaigus mokslo metams ar išvykdamas iš gimnazijos, privalo grąžinti 

mokyklai priklausantį  turtą; 

4.19. laikytis nuotolinio ugdymo tvarkos aprašo, patvirtinto direktoriaus įsakymu ir skelbiamo 

gimnazijos internetiniame puslapyje; 

4.20. rūpintis asmeninių daiktų apsauga; 

4.21. pastebėjus bet kokios formos smurtą įstaigoje (ugdytinių prieš ugdytinius, darbuotojų 

prieš darbuotojus, ugdytinių tėvų prieš darbuotojus, darbuotojai prieš ugdytinius) nedelsiant 

pranešti gimnazijos vadovams, darbuotojams. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

5. Mokiniams gimnazijos patalpose ir teritorijoje draudžiama: 

5.1. į gimnaziją ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako, energetinių gėrimų ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų; 

5.2. rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų, vartoti alkoholį ir kitas 

psichiką veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje; 

5.3. be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti; 

5.4. pamokų metu gimnazijoje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures, būti  su gobtuvu ar kitu 

galvos apdangalu, nešioti nederančius prie gimnazijos uniformos, keliančius grėsmę 

aplinkinių saugumui papuošalus/aksesuarus; 

5.5. mokykloje pamokų metu dėvėti sportinę aprangą, išskyrus fizinio ugdymo, šokio pamokas; 

5.6. į gimnaziją neštis gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas (žiebtuvėlius, 

degtukus, dujų balionėlius, šaltuosius ginklus, pirotechnikos priemones ir kt.); 

5.7. niokoti gimnazijos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus; 

5.8. vestis į gimnaziją pašalinius asmenis;  

5.9. žaisti azartinius žaidimus, reikalaujančius užstato;  

5.10. virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų  privatumą pažeidžiančią informaciją;  

5.11. be mokytojo leidimo pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis;  



5.12. fotografuoti ir įrašinėti kitų bendruomenės narių pokalbius;  

5.13. atsinešti ir naudotis garso stiprinimo aparatūra; 

5.14. pamokose turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti, kramtyti 

kramtomąją gumą; 

5.15. pertraukų ir laisvu tarp pamokų metu išeiti iš gimnazijos teritorijos, neturint tėvų  raštiško 

sutikimo, arba pasišalinimo pateisinimo (pvz. talonas pas  gydytoją, odontologą ir kt.) 

5.16. nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius, atlikti 

veiksmus, kurie keltų grėsmę  mokinių sveikatai ar sau pačiam. 

 

V. MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

6. Mokinių skatinimui gali būti taikomos šios priemonės:  

6.1. padėka; 

6.2. pagyrimo raštas; 

6.3. pirmūno pažymėjimas. Jis įteikiamas mokiniams, kurių metinių pažymių vidurkis yra 9-10; 

6.4. metų nominacijos už pasižymėjimą kurioje nors ugdymo srityje; 

6.5. rėmėjų dovanos ir prizai; 

6.6. pažintinės ekskursijos, bilietai į kultūrinius renginius (pirmūnams ir olimpiadų 

prizininkams ir kitais iš anksto aptartais atvejais); 

6.7. didžiausią pažangą per mokslo metus padaręs mokinys gali būti skatinamas pinigine 

premija; 

6.8. pagerbimo šventės (I pusmečio šventė, Padėkos diena, baigiantis mokslo metams); 

6.9. pusmečio paskutinė diena – laisva diena (pažangiems, viską atsiskaičiusiems, gerai 

lankiusiems mokyklą). Klasių vadovai direktoriaus pavaduotojai raštu pateikia vaikų, 

kuriems skiriama laisva diena, sąrašus. Direktorius rašo įsakymą dėl laisvos dienos skyrimo 

ir pamokų pateisinimo; 

6.10. padėkos šventę  organizuoja  I g klasės mokiniai, klasės vadovas; 

6.11. skatinimo sistemos priemonės yra viešos, supažindinama mokyklos bendruomenė. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ IR DRAUSMINIMAS 

 

7. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam mokymo sutarties sąlygų, mokinių 

elgesio taisyklių, vengiančiam lankyti pamokas, individualiai (priklausomai nuo situacijos) 

taikomos šios drausminimo priemonės: 

7.1. mokytojo, klasės vadovo individualus pokalbis;  

7.2. pastaba elektroniniame dienyne, tėvų informavimas; 

7.3. individualus pokalbis – konsultacija su gimnazijos pagalbos vaikui specialistais; 

7.4. pokalbis, kuriame dalyvauja mokinys, mokinio tėvai, direktorius, direktoriaus pavaduotoja, 

pagalbos vaikui specialistai, dalykų mokytojai; 

7.5. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 

7.6. direktoriaus įsakymu pareikšta drausminė nuobauda, su kuria supažindinami mokinių tėvai; 

7.7. vienašališkas mokymosi sutarties nutraukimas (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų); 

7.8. apie mokinį, nuolat ir sistemingai nevykdantį savo pareigų, nesilaikantį mokymo sutarties 

sąlygų, vengiančiam lankyti gimnaziją, perduodama informacija savivaldos ar teisėsaugos 

institucijoms. 

7.9. Išskirtiniais atvejais, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, gimnazijos darbuotojas (mokytojas, 

pagalbos vaikui specialistas), vadovaudamasis rekomendacijose dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. 

rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytomis  sąlygomis ir siekdamas užtikrinti 



gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio 

priemones ar imtis šių veiksmų: 

7.9.1. iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

7.9.2. iškviesti tėvus (globėjus) reikalui esant ir policijos pareigūnus; 

7.9.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

7.9.4. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

7.9.5. išnaudojus gimnazijoje visas galimas priemones, švietimo pagalbos teikimo 

galimybes ir nepasikeitus situacijai dėl mokinio elgesio ar mokymosi, raštu kreipiamasi 

į Plungės rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl poveikio priemonių 

taikymo. 

7.10. Finansinės atsakomybės taikymas: 

7.10.1. už mokinių padarytą materialinę žalą (sugadintą ir sulaužytą inventorių, prirašinėtus, 

subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako mokiniai, jų tėvai ( 

globėjai, rūpintojai). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Priėmus mokinį į gimnaziją bei kiekvienų mokslo metų pradžioje, klasių vadovai pasirašytinai 

supažindina mokinius su taisyklėmis. 

9. Mokinių supažindinimas su taisyklėmis fiksuojamas elektroninio dienyno skyriuje „Saugaus 

elgesio ir kiti instruktažai“. 

10. Klasių vadovai ir mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su taisyklėmis, jei pastebi, kad 

mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.  

11. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į 

gimnazijos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu. 

12. Taisyklės patalpinamos gimnazijos internetinėje svetainėje, gimnazijos stenduose. 

 

 


