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JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazija (toliau – Gimnazija) gerbdama mokinių 

teises, nusakytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, padeda mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti 

pagarbą sau ir kitiems, užtikrina mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas ir įpareigoja 

mokinius laikytis Gimnazijos mokinio elgesio taisyklių (toliau – Taisyklės). 

2. Mokinių teisėms Gimnazijoje atstovauja patys mokiniai, jų tėvai (kiti atstovai pagal 

įstatymą), Mokinių taryba, Gimnazijos tarybos mokinių atstovai. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS 

 

3. Gimnazijos mokinys privalo: 

3.1. gerbti Gimnazijos atributiką ir simboliką;  

3.2. mokytis pagal savo gebėjimus, siekti individualios pažangos; 

3.3. laikytis Mokymo(si) sutarties sąlygų ir Gimnazijos vidaus tvarką nustatančių 

dokumentų reikalavimų; 

3.4. Gimnazijoje ir už jos ribų elgtis kultūringai, nediskredituoti Gimnazijos mokinio vardo; 

3.5. gerbti kiekvieną Gimnazijos bendruomenės narį, su kiekvienu elgtis pagarbiai ir 

mandagiai; 

3.6. tausoti Gimnazijos patalpas, inventorių, mokymo priemones, laikytis švaros ir tvarkos 

Gimnazijoje ir jos teritorijoje; 

3.7. nevėluoti į pamokas ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 

3.8. į pamoką ateiti nuskambėjus pirmajam skambučiui (melodijai), pamokai pasiruošti iki 

antrojo skambučio (melodijos); 

3.9. turėti visas mokymuisi reikalingas priemones; 

3.10. elgtis drausmingai, netrukdyti pamokų rimties; 

3.11. sąžiningai ir nuosekliai mokytis pamokų metu, atlikti namų darbams skiriamas 

užduotis; 

3.12. laikytis akademinio sąžiningumo principų; 

3.13. nesinaudoti mobiliaisiais telefonais ir kitomis priemonėmis (grotuvais, ausinukais ir 

kt.) pamokų metu, išskyrus atvejus, kai tai leidžia mokytojas; 

3.14. pasibaigus pamokai, sutvarkyti savo darbo vietą; 

3.15. pertraukų metu išeiti iš kabineto, elgtis kultūringai, santūriai, netriukšmauti, vykdyti 

budinčiųjų nurodymus; 

3.16. paltus, striukes, kitus viršutinius rūbus laikyti Gimnazijos rūbų spintelėse;  

3.17. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant informuoti Gimnazijos 

darbuotojus dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų; 

3.18. išvykdamas iš Gimnazijos mokinys privalo atsiskaityti su biblioteka, grąžinti Mokinio 

pažymėjimą ir rūbų spintelės raktą; 
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3.19. įstatymų nustatyta tvarka atlyginti Gimnazijai padarytą žalą (Lietuvos Respublikos 

civilinio kodekso 6.263 straipsnis); 

3.20. laikytis Taisyklėse nenurodytų, bet bendruomenei būdingų, svarbių  moralės ir etikos 

principų. 

4. Gimnazijos mokiniams draudžiama: 

4.1. tyčiotis, žeminti bet kurį Gimnazijos bendruomenės narį, naudoti fizinį, emocinį, 

psichologinį smurtą; 

4.2. be asmens sutikimo filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, 

Gimnazijos darbuotojų ir svečių) veiklą ir pokalbius, juos viešinti ir platinti;  

4.3. trukdyti pamokas, neformalaus švietimo užsiėmimus ar renginius; 

4.4. savavališkai pasišalinti iš pamokų; 

4.5. šiukšlinti; 

4.6. vartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius; 

4.7. turėti ir (ar) vartoti tabako ar elektronines cigaretes, alkoholinius gėrimus, kvaišalus, 

energetinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas; 

4.8. atsinešti į Gimnaziją ginklus, sprogstamąsias ar degias medžiagas, pirotechnikos 

priemones, aštrius daiktus;  

4.9. niokoti, gadinti ar pasisavinti  Gimnazijos ar bendruomenės narių turtą; 

4.10. žaisti azartinius žaidimus; 

4.11. vykdyti kitokią nelegalią, gimnazisto vardą diskredituojančią veiklą. 

 

III SKYRIUS 

SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

 

5. Mokiniai skatinami už: 

5.1. puikų ir labai gerą mokymąsi; 

5.2. labai gerą pamokų lankymą; 

5.3. dalyvavimą olimpiadose, konkursuose, parodose, projektuose, sporto varžybose; 

5.4. pagalbą organizuojant Gimnazijos ir miesto renginius; 

5.5. kitas Gimnazijos vardą garsinančias veiklas. 

6. Mokiniui taikomos skatinimo priemonės: 

6.1. mokytojo, klasės vadovo, švietimo pagalbos specialisto, Gimnazijos direktoriaus, 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui viešas pagyrimas ir (ar) padėka elektroniniame dienyne; 

6.2. padėka, pareikšta Gimnazijos direktoriaus įsakymu; 

6.3. apdovanojimas Padėkos raštu; 

6.4. apdovanojimas atminimo dovana. 

7. Mokinius, kuriuos siūloma skatinti, Gimnazijos direktoriui teikia klasių vadovai ir (ar) 

mokytojai. 

8. Mokiniams, kurie pažeidžia Gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų 

reikalavimus, taikomos šios drausminimo priemonės: 

8.1. mokytojo, klasės vadovo, švietimo pagalbos specialisto pastaba elektroniniame dienyne; 

8.2. klasės vadovo, Gimnazijos direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo ugdymui, Vaiko 

gerovės komisijos pirmininko įspėjimas žodžiu; 

8.3. Gimnazijos direktoriaus įsakymu, Vaiko gerovės komisijos protokoliniu sprendimu 

pareikštas įspėjimas raštu; 

8.4. Gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas raštu; 

8.5. už tą patį nusižengimą, įvykdytą pakartotinai, Gimnazijos direktoriaus įsakymu 

pareikštas griežtas papeikimas raštu;  

8.6. Vyresnio nei 16 metų mokinio Mokymo(si) sutarties nutraukimas už pakartotinai 

įvykdytą nusižengimą.  
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IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Klasių vadovai supažindina mokinius pasirašytinai su Taisyklėmis, jas patvirtinus 

Gimnazijos direktoriaus įsakymu ir kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

       10. Taisykles, suderinęs su Mokinių taryba, įsakymu tvirtina Gimnazijos direktorius. 

Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

11. Taisyklės skelbiamos viešai Gimnazijos interneto svetainėje. 

12. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Mokinio elgesio taisyklių 

papildymo, pakeitimo. 

 

________________________ 

 

 


