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 MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1. Mokinio teisės: 

1.1. nemokamai gauti informaciją apie švietimo įstaigas, stojimo sąlygas, 

švietimo programas, mokymosi formas; 

1.2. gauti informaciją apie gimnazijos mokymo programas, privalomus 

bei pasirenkamuosius dalykus, modulius, jų pasirinkimo ir keitimo tvarką; 

1.3. turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus 

atitinkantį pagrindini ar vidurini išsilavinimą; 

1.4. nustatyta tvarka pasirinkti mokymosi formą, esant būtinybei keisti ją; 

1.5. apsispręsti dėl dorinio ugdymo; pagal savo gebėjimus pasirinkti mokymosi 

kursą, pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo ugdymo veiklas; 

1.6. įgyti formalųjį  išsilavinimą; 

1.7. reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti 

pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo; 

1.8. nustatyta tvarka (pagal gydytojo komisijos sprendimą ir tėvų (globėjų, 

rūpintojų) prašymu) mokytis namuose; 

1.9. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo, mokinio elgesio 

klausimus, gauti su mokymusi bei pasiekimų vertinimu susijusią informaciją; 

1.10. nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti direktorių; 

1.11. gauti kokybišką švietimą; 

1.12. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas; 

1.13. turi teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; 

1.14. turi teisę konsultuotis su mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos 

vadovais; 

1.15. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir 

saugioje aplinkoje; 

1.16. prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, 

remti gimnaziją; 

1.17. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

1.18. gimnazijos veiklos klausimais kreiptis i direktorių, pavaduotoją bei 

kitus administracijos darbuotojus; 

1.19. teikti siūlymus gimnazijos savivaldos institucijoms bei vadovams dėl 

veiklos plano sudarymo, mokinio elgesio bei vidaus darbo tvarkos taisyklių keitimo; 

1.20. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

1.21. būti supažindintiems su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus darbo 

tvarkos taisyklėmis; 



1.22. gauti švietimo specialistų pagalbą;  

1.23. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, 

pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, 

dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams. 

 

2. Mokinio pareigos: 

2.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vilniaus Žirmūnų gimnazijos 

vėliavą, himną ir kitą atributiką; būti pilietiškai aktyviems, patriotiškai sąmoningiems; 

2.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

2.3. sudaryti su gimnazija sutartį dėl ugdymo programos, laikytis visų jos sąlygų 

ir gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų; 

2.4. vykdyti gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, 

tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu; 

2.5. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, kitus darbuotojus ir 

visą gimnazijos personalą, bendruomenę;  paisyti  jų nuomonės; 

2.6. stropiai mokytis, nuolat lankyti pamokas ( vaizdo pamokoje dalyvauti įsijungus 

vaizdo kamerą), jų nepraleisti bei nevėluoti be pateisinamos priežasties;  

2.7. pirmąją neatvykimo į gimnaziją dieną apie tai informuoti klasės vadovą. 

Grįžus į pamokas, per 3 dienas klasės vadovui pateikti praleistas pamokas pateisinantį 

dokumentą;  

2.8. rūpintis sveikata ir pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d.  

2.9. laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose ir teritorijoje, saugoti ir 

prižiūrėti gimnazijos želdinius ir turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, 

vadovėlius, knygas ( už sąmoningą jų niokojimą, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą 

mokinys ir jo tėvai/globėjai/rūpintojai atsako įsatymo numatyta tvarka); 

2.10. laikytis higienos reikalavimų; 

2.11. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga; į sporto salę įeiti tik 

su sportine avalyne; 

2.12. gimnazijoje būti švariai, tvarkingai apsirengus. Apranga turi atitikti veiklą.  

Lauko drabužiai kabinami rūbinėje; 

2.13. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis 

reikiamos darbo tvarkos; 

2.14. gimnazijoje turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti paprašius gimnazijos 

budėtojui, mokytojui, administracijai.  

2.15. išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius leidus 

gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui; 

2.16. gerbti lietuvių kalbą, kultūrą bei tautines tradicijas; 

2.17. būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už 

viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes ir kt.) mokiniai baudžiami 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka; 

2.18. mokslo metų pabaigoje grąžinti knygas į mokyklos biblioteką. Išvykdamas iš 

gimnazijos turi grąžinti mokinio pažymėjimą bei atsiskaityti su gimnazija; atsiskaitymą parašu 

patvirtina bibliotekos vedėja ir klasės vadovas; 

2.19. saugoti savo daiktus (už dingusius daiktus ir pinigus gimnazija neatsako). 



 

3. Mokiniams draudžiama: 

3.1. gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti psichoaktyvias medžiagas. Ateiti į 

gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems; 

3.2. atsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, psichoaktyvių medžiagų, 

ginklų, pirotechnikos gaminių; 

3.3. gimnazijoje ir jos teritorijoje elgtis neetiškai, keiktis, lošti azartinius žaidimus; 

3.4. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu ir kitomis išmaniosiomis 

technologijomis, išskyrus atvejus, kai leidžia mokytojas;   

3.5. gimnazijoje ir jos teritorijoje filmuoti ir fotografuoti, išskyrus atvejus, kai 

leidžia mokytojas;  

3.6. įsinešti į gimnaziją garso irašus, leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar 

propaguoja nacionalinę nesantaiką, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

3.7. pamokų metu išeiti iš gimnazijos teritorijos, išskyrus atvejus, kai leidžia 

mokytojas, sveikatos specialistas, administracija; 

3.8. savavališkai imti gimnazijos dokumentus; 

3.9. be pateisinamos priežasties nelankyti pamokų; 

3.10. trukdyti mokytojui vesti pamoką, neformalaus ugdymo užsiėmimą ar renginį; 

3.11. gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą. 

 

4. Skatinimo priemonės: 

4.1. už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvią organizacinę veiklą ir kita 

mokiniai skatinami direktoriaus įsakymu paskirta padėka; 

4.2. padėka tėvams; 

4.3. esant galimybei, organizuojama nemokama išvyka. 

 

5. Drausminimo priemonės: 

5.1. esant įtarimui, kad nevykdomi mokinio taisyklių 3.1. – 3.2. punktai 

Švietimo teikėjo pedagogas ar administracijos darbuotojas esant įtarimui dėl 

draudžiamų daiktų turėjimo (daiktai/reikmenys, gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, 

sveikatos apsaugos ar kitais visuomenės poreikiais: šaltieji ginklai, narkotinės ir 

psichotropinės medžiagos, alkoholis, tabako gaminiai, elektroninės cigaretės ir kt.) gali 

patikrinti mokinio asmeninus daiktus. 

5.2. už nepažangų mokymąsi bei Mokinio elgesio taisyklių pažeidimą 

direktoriaus įsakymu skiriamas įspėjimas; 

5.3. elgesio svarstymas direkcijos posėdyje dalyvaujant tėvams 

(globėjams); 

5.4. pranešimas teisėtvarkos institucijai;  

5.5. mokymo sutarties nutraukimas (už pakartotinę nuobaudą per 

mokslo metus ar šiurkštų elgesio taisyklių pažeidimą). 

     _______________________ 

 

 

 


