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PLUNGĖS R. PLATELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo normų,
kurios yra privalomos, tai – įstatymai.
Žmogaus gyvenime egzistuoja ir taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis
kiekvienam padeda sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir
aplinkui esančiais, jaustis saugiai.
Mokinys privalo:
1. gerbti tėvus, mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius;
2. būti kultūringas, nesikeikti, mokėti paprašyti, atsiprašyti, pasisveikinti;
3. pamokose klausyti mokytojų aiškinimo, atlikti užduotis, neužsiiminėti pašaliniais darbais,
netrukdyti nei mokytojui, nei draugams;
4. po skambučio atsisėsti į savo vietą, pamokos metu nevaikščioti. Išeiti iš klasės tik leidus
mokytojui (ypatingu atveju);
5. prižiūrėti jam skirtą vietą kabinetuose, radęs sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto
vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsakyti pačiam mokiniui (sutvarkyti arba atlyginti
materialinę žalą);
6. atsistoti įėjus į klasę mokytojui, svečiui;
7. tausoti vadovėlius ir kitas knygas. Už pamestas - atlyginti bibliotekai nustatyta tvarka;
8. nevėluoti, laiku ateiti į gimnaziją. Lankyti pamokas. Laikytis pamokų lankomumo kontrolės
tvarkos;
9. kiekvieną dieną atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymo priemones.
10. saugoti gimnazijos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti juose augančius
medžius;
11. saugoti gimnazijos inventorių ir turtą, taupiai ir saugiai elgtis su savo ir draugų daiktais;
12. netriukšmauti, nežaisti žaidimų, sukeliančių pavojų sveikatai ir gyvybei, nenaudoti fizinio,
psichologinio smurto, nežaloti kitų bendruomenės narių sveikatos;
13. kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, viešai nedemonstruoti savo jausmų
(bučiniais, glamonėmis ir kt.), neskriausti silpnesnių už save mokinių, nesistumdyti su draugais,
valgykloje nebėgioti, sveikintis su visais mokytojais ir svečiais, nesikviesti į gimnaziją pašalinių
asmenų, ugdymo proceso metu ir per laisvas pamokas būti gimnazijoje.
14. nevartoti necenzūrinių, šiurkščių žodžių, nežaisti azartinių žaidimų;
15. valgyti skirtu laiku, valgykloje sėdėti prie mokiniams skirtų stalų ir pavalgęs nusinešti
indus;
16. kultūringai elgtis renginių metu: netrukdyti vedėjams, atlikėjams, greta sėdintiems
žiūrovams, nesinaudoti telefonu, prieš renginį išjungti. Švenčių metu vilkėti atitinkamą aprangą;
17. neatvykus mokytojui į pamoką (10 min.), klasės seniūnas arba kitas atsakingas mokinys
pranešti gimnazijos administracijai (direktorei, pavaduotojai, soc. pedagogei ar raštinės vedėjai);
18. kiekvieną dieną dėvėti tamsiai mėlyną viršutinę rūbų dalį: švarką arba medžiaginę/megztą
liemenę, megztuką arba džemperį, o apatinę (kelnes, džinsus, sijoną) pasirinktinai. Per renginius po
švarku, megztuku, liemene dėvėti šviesius marškinius ar šviesią palaidinę. Gimnazijoje nenešioti
kepurių, galvos apdangalų, gobtuvų. Gimnazijoje vaikščioti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengęs
(kad nesimatytų apatinis trikotažas). Atskirų dalykų pamokoms (kūno kultūrai, choreografijai,
technologijoms ir kt.) turėti nustatytą specifinę aprangą ir apavą;
19. pasirašytinai susipažinti su mokinių elgesio taisyklėmis (5-8 ir 1-4 gimnazinių klasių
mokiniai);
20. ugdymo proceso metu būti gimnazijoje, gimnazijos teritorijoje. Savavališkai pasišalinus iš
gimnazijos, už mokinio saugumą atsako tėvai;

2
21. laikytis higienos reikalavimų;
22. kailinius, paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius laikyti spintelėse. Gimnazijos patalpose
nebūti su kepure;
23. vykdyti budinčių mokytojų nurodymus;
24. drausmingai elgtis, gerbti vienas kitą: neprasivardžiuoti, nesityčioti, nešantažuoti,
negrasinti, neignoruoti;
25. būti nepakantus amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos
pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų
nustatyta tvarka.
26. laikytis spintelių naudojimosi tvarkos.
27. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdyje, jei yra kviečiamas.
Draudžiama:
1. be mokytojų leidimo imti gimnazijos valstybinės svarbos dokumentus (asmens bylas ir kt.);
2. atsinešti į gimnaziją ar išvykų metu ginklų, peilių, žiebtuvėlių, degtukų, pirotechnikos
priemonių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, alkoholinių ir energinių gėrimų, narkotikų, cigarečių,
elektroninių cigarečių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
3. gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje ar išvykų metu vartoti kvaišalus, rūkyti, gerti
alkoholinius ir energinius gėrimus, ateiti į mokyklą pavartojus psichotropinių medžiagų (tabako,
cigarečių, elektroninių cigarečių, alkoholio, narkotikų), žaisti azartinius žaidimus.
4. asmenines mobiliojo ryšio priemones pamokų metu naudoti tik ugdymo užduotims atlikti
(be mokytojo leidimo naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis pamokų metu griežtai draudžiama);
5. įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
tiesiogiai skatina karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
6. pamokų metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką;
7. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto;
8. pamokų metu dėvėti sportinę aprangą;
9. liesti, jungti priešgaisrinės saugos ar signalizacijos mygtukus, jeigu nėra būtinumo: gaisro,
nelaimingo atsitikimo, kito ekstremalio įvykio);
10. be mokytojo leidimo naudotis kabinete esančiu kompiuteriu.
Už mokinio taisyklių nevykdymą ar pažeidimą gali būti baudžiamas pagal gimnazijos
nuostatus.
Mokinys turi teisę:
1. į nemokamą mokymą visų dalykų, numatytų Gimnazijos ugdymo plane;
2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį
išsilavinimą;
3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
4. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų savarankiškai pasirinkti dorinio
ugdymo (tikybos arba etikos) programą suderinęs su tėvais;
5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
6. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje,
turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
7. savarankiškai mokytis (3g-4g) visų ar kai kurių dalykų kursų ar modulių;
8. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą,
sveikatos priežiūrą gimnazijoje;
9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;
10. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą, kitą su mokymusi susijusią informaciją;
11. gauti socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai);
12. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jo amžių ir sveikatą;
13. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje (Gimnazijos tarybos veikloje nuo 14 metų, Mokinių
lyderių grupės veikloje nuo 12 metų);
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14. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose,
dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos
Respublikos įstatymams;
15. įvairiais klausimais pareikšti savo nuomonę, kreiptis į gimnazijos administraciją, mokytojus,
klasės vadovus, socialinę pedagogę, Gimnazijos tarybą, Mokinių lyderių grupę;
16. nebūti vertinamas pažymiu, jei nedalyvavo pamokoje;
17. atsisakyti rašyti kontrolinį (30 min. apimties) darbą, jei mokytojas apie tai nepranešė iš
anksto.
18. apie kontrolinį darbą gauti informaciją ne vėliau kaip prieš savaitę;
19. per dieną rašyti ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą (30 min. apimties).
ATSAKOMYBĖ
Nuobaudos mokiniams:
1. pastaba;
2. papeikimas (už pasikartojantį Mokinių elgesio taisyklių pažeidimą);
3.
elgesio svarstymas (už pastovų ir grubų Mokinių elgesio taisyklių pažeidimą) dalyvaujant
tėvams (globėjams);
4. griežtas papeikimas (pasikartojantys pažeidimai po elgesio svarstymo);
5.
pranešimas vaiko teisių ir teisėtų interesų apsaugą užtikrinančiai valstybės ir savivaldybės
institucijai pagal kompetenciją (kai smurtauja ar smurtą patiria mokinys);
6.
įsipareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusiųjų (esant tam tikroms
aplinkybėms).
7.
gimnazija, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal
privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar socialinės
pedagoginės pagalbos, suderinusi su tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine psichologine bei vaiko
teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje.
8.
mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
nustatytais pagrindais ir tvarka gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita
minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė.
9. netinkamai besielgiantiems mokiniams gali būti taikomos šios poveikio priemonės:
- pakeisti mokinio ugdymosi vietą;
- iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
- organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
- panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
(Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268
„Rekomendacijos dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“).
SKATINIMAS
Gimnazijos bendruomenės narių nuožiūra ir prašymu, mokiniai gali būti paskatinti:
1. padėkos raštu;
2. pagyrimu už gerą mokymąsi ir elgesį;
3. teikiamomis nominacijomis;
4. esant galimybei: materialiniu skatinimu, išvykų organizavimu.
Pastaba: klasės vadovas apie mokinio gautą padėką, pagyrimą ar bausmę informuoja tėvus, įrašo į
Mokinio asmens bylą.
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