
        PATVIRTINTA 

        Gimnazijos direktoriaus 

        2016 m. rugsėjo 30 d. 

įsakymu Nr. 1.24.V-78 

 

VISAGINO „ATGIMIMO“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO SISTEMA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOTATOS 

 

 1. Visagino „Atgimimo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių 

elgesį gimnazijoje, neleidžia pažeisti vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

Mokiniai, pažeidžiantys mokinio taisykles, atsako už savo veiksmus, yra drausminami, o 

mokiniai, kurie moka suderinti savo teises ir pareigas, drausmingi, yra skatinami. 

 2. Mokinio taisyklės sudarytos remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko 

teisių konvencija, LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 

„Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

mokiniams“, „Atgimimo“ gimnazijos nuostatais. 

 3. Kiekvienas mokinys privalo žinoti mokinio taisykles ir laikytis jų. 

 4. Mokinio taisykles, skatinimo ir drausminimo sistemą tvirtina gimnazijos direktorius 

suderinęs su gimnazijos taryba. 

 

II SKYRIUS 

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI 

 

 5. Tikslas: efektyvi, saugi, darniai funkcionuojanti gimnazija, kurioje visi bendruomenės 

nariai jaučiasi saugūs ir gauna geros kokybės švietimą. 

 6. Uždaviniai: 

 6.1. sukurti sistemą, užtikrinančią palankų ir saugų mikroklimatą bendruomenėje; 

 6.2. skatinti mokinių tobulėjimą, ugdyti jų vertybines nuostatas; 

 6.3. didinti mokinių atsakomybę už save bei už bendraklasių mokymąsi ir elgesį. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

7. Mokinys turi teisę: 

7.1. nemokamai gauti informaciją apie Visagine veikiančias mokyklas, švietimo 

programas, mokymosi formas; 

 7.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti 

valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

 7.3. sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) 

programą; 

 7.4. gauti geros kokybės švietimą; 

 7.5. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; 

 7.6. į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją socialinę pedagoginę, 

informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą 

ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

 7. Į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 
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 7.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

 7.9. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

 7.10. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

 7.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

8. Mokinys privalo: 

 8.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

 8.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius; 

 8.3. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų ir įgyti pagrindinį 

išsilavinimą; 

 8.4. laikytis saugos reikalavimų, sveikos gyvensenos, neturėti žalingų įpročių; nerūkyti, 

nevartoti svaiginamųjų gėrimų, narkotinių ir psichotropinių, žmogaus psichiką žalojančių 

medžiagų: neturėti tabako ir elektroninių cigarečių gimnazijoje ir jos teritorijoje, nenaudoti kitų 

žmonių atžvilgiu smurto, prievartos, patyčių. 

 9. Pamokų metu mokiniai privalo: 

 9.1. būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus; 

 9.2. turėti reikalingas pamokai priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai, neatlikę 

namų darbų, prieš pamoką paaiškina mokytojui namų darbų neatlikimo priežastis; 

 9.3. savo elsgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir kitiems mokiniams; 

 9.4. būti atsakingu už savo darbo vietą, palikti ją tvarkingą; 

 9.5. atsistoti, jei į pamoką įeina gimnazijos vadovai ar svečiai; 

 9.6. pamoklą baigti, kai apie tai pasako mokytojas; 

 9.7. po skambučio įeiti į klasę ir ruoštis pamokai. 

 10. Mokiniams draudžiama: 

 10.1. pamokų metu naudotis mobiliais telefonais ir kitomis elektroninėmis priemonėmis 

be mokytojo leidimo; 

 10.2. atsinešti į gimnaziją daiktus nesusijusius su pamokos veikla, keliančius pavojų 

sveikatai ir gyvybei; 

 10.3. išeiti iš pamokos be mokytojo leidimo; 

 10.4. vartoti alkoholį, psichotropines medžiagas, rūkyti (tame tarpe ir elektronines 

cigaretes), smurtauti, tyčiotis iš mokinių ir suaugusiųjų, reketuoti, žaisti azartinius žaidimus; 

 10.5. filmuoti, fotografuoti, naudoti diktofoną be mokytojo leidimo; 

 10.6. gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą; 

 10.7. kviesti pašalinius asmenis į gimnaziją be gimnazijos vadovybės leidimo; 

 10.8. be mokytojo leidimo diegti kompiuterines programas arba jas naikinti. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

Eil. 

Nr. 

Skatinimo priemonė Už ką skatinama Kas skiria 

1. Žodinė padėka Už labai gerą elgesį ir gerą 

mokymąsi 

Mokytojai, gimnazijos 

vadovybė 

2. Įrašas el. dienyne Už labai gerą elgesį ir gerą 

mokymąsi 

Mokytojai, klasės auklėtojas 

3. Padėka Už gerą pamokų lankomumą Klasės auklėtojas 

4.  Padėkos raštas Už nepraleistą nei vieną 

pamoką per mokslo metus 

Direktorius 

5. Padėkos raštas Už dalyvavimą konkursuose, 

olimpiadose, varžybose 

(mieste, respublikoje, 

Direktorius 
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regione, tarptautinėse) 

6. Padėkos raštas Už prizines vietas 

konkursuose, olimpiadose, 

varžybose (mieste, 

respublikoje, regione, 

tarptautinėse) 

Direktorius 

7. Viešos nuotraukos 

gimnazijos stende „Mes 

jais didžiuojamės“ 

Už labai gerą mokymąsi, 

elgesį, labai gerą gimnazijos 

lankymą, už aktyvią 

visuomeninę veiklą 

 

Direktorius 

8. Metų mokinio nominacija 

(kiekvienais metais 

birželio mėn.) 

Už mokymosi rezultatus, 

elgesį, lankomumą, 

visuomeninę veiklą 

Konkurso darbo grupė, 

direktorius 

9. Šauniausios klasės titulas 

ir gimnazijos rėmėjų prizas 

Už mažiausiai praleistų 

pamokų skaičių (be 

pateisinamos priežasties) 

Direktorius, 

klasės auklėtojas 

10. Organizuojamos kelionės  Mokiniams, kurie garsina 

gimnaziją ir labai gerai 

mokosi 

Direktorius 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

NUOBAUDŲ SEKA IR SISTEMA UŽ PAMOKŲ NELANKYMĄ IR VĖLAVIMĄ 

 

1. Rašytinė pastaba į 

elektroninį dienyną 

Iki 7 pamokų, praleistų be 

pateisinamos priežasties per 

mėnesį, ir iki 5 pavėlavimų į 

pamokas 

Klasės auklėtojas su 

mokiniu išsiaiškina 

neatvykimo į pamokas 

priežastis, reikalui esant, į 

pagalbą pasitelkia 

gimnazijos psichologą ir 

soc. pedagogą 

2. Tėvų (globėjų) 

informavimas telefonu 

Pabėgimas bent iš vienos 

pamokos arba / ir praleidus 7 

pamokas per mėnesį be 

pateisinamos priežasties 

Klasės auklėtojas, socialinis 

pedagogas 

3. Rašytinio pasižadėjimo 

tarp mokinio ir klasės 

auklėtojo pasirašymas 

Jei mokinys praleido daugiau 

nei 7 pamokas per mėnesį, jei 

pavėlavo daugiau nei 5 kartus 

per mėnesį 

Klasės auklėtojas inicijuoja 

pakalbį su socialiniu 

pedagogu, aptaria 

prevencines priemones  

4. Papeikimas (drausminė 

nuobauda) ir tėvų 

informavimas telefonu 

arba elektroniniame 

dienyne 

Jis skiriamas mokiniui, kuris 

vengia lankyti gimnaziją arba į 

ją vėluoja ir ignoruoja 

bandomąjį laikotarpį, skirtą 

pasitaisyti 

Direktorius, inicijuojant 

klasės auklėtojui, 

socialiniam pedagogui 

5. Mokinio svarstymas 

vaiko gerovės komisijoje 

ir griežtas papeikimas 

Mokiniui, kuris sistemingai 

vengia lankyti gimnaziją ir 

vėluoja į pamokas (per pusmetį 

iki 25 pamokų) 

Vaiko gerovės komisija, 

direktorius 

6. Mokinio svarstymas 

mokytojų taryboje, 

direktoriaus pavaduotojų 

Jei praleido per pusmetį 

daugiau negu 25 pamokas ir 

sistemingai vėlavo į pamokas 

Direktorius, socialinio 

pedagogo ir klasės auklėtojo 

bei direktoriaus pavaduotojų 
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pokalbis su mokinio 

tėvais ir griežtas 

papeikimas 

ugdymui teikimu 

7. Informacijos apie mokinį 

perdavimas vaikų teisių 

apsaugos tarnybai, 

policijai, miesto vaiko 

gerovės komisijai. 

Prieš tai socialinis 

pedagogas raštu parengia 

informaciją tėvams 

Jei iki tol poveikio priemonės 

neturėjo efekto 

Socialinis pedagogas, 

klasės auklėtojas, 

vaiko gerovės komisija 

Nuobaudų seka ir sistema už necenzūrinių žodžių vartojimą, nepagarbų įžūlų, žeminantį 

elgesį su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos darbuotojais 

Eil. 

Nr. 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria 

8. Žodinis įspėjimas 1 netinkamo  elgesio faktas Bet kuris gimnazijos 

darbuotojas 

9. Drausmės pažeidimo 

fakto raštiškas pateikimas 

gimnazijos direktoriui 

Pasikartojantis netinkamo 

elgesio faktas 

Bet kuris gimnazijos 

darbuotojas 

10. Drausmės pažeidimo 

faktų aprašymai 

pateikiami Visagino 

policijos komisariatui 

Jei yra 3 drausmės pažeidimo 

faktai arba labai pavojingas 

drausmės pažeidimo faktas 

Direktorius 

Nuobaudų seka ir sistema už sistemingus mokinio taisyklių pažeidimus 

Eil. 

Nr. 

Drausminimo priemonė Už ką drausminama Kas skiria 

11.  Žodinis įspėjimas 1 netinkamo elgesio faktas Bet kuris gimnazijos 

darbuotojas 

12. Mokinio rašytinis savo 

elgesio paaiškinimas 

Pasikartojantis netinkamo 

elgesio faktas 

Klasės auklėtojas, dalyko 

mokytojas, direktoriaus 

pavaduotojas ugdymui 

13. Svarstymas vaiko 

gerovės komisijos 

posėdyje (dalyvaujant 

mokiniui ir jo tėvams) 

Surinkus 3 drausmės pažymas 

arba parašius 3 savo elgesio 

paaiškinimus 

Pavaduotojas ugdymui, 

klasės auklėtojas 

14. Mokinio lankymas 

namuose 

Situacijai negerėjant Pagalbos mokiniui 

specialistai, klasės 

auklėtojas 

15. Mokinio elgesio 

svarstymas dalyvaujant 

direktoriui, mokiniui ir jo 

tėvams 

Situacijai negerėjant Direktorius, socialinio 

pedagogo ir klasės auklėtojo 

teikimu 

16. Papeikimas įrašant į 

asmens bylą 

Situacijai blogėjant Direktorius 

17. Pakartotinis mokinio 

elgesio svarstymas vaiko 

gerovės komisijoje 

Situacijai blogėjant Socialinio pedagogo teikimu 

18. Drausmės pažeidimo 

faktų aprašymai 

pateikiami miesto vaiko 

gerovės komisijai, 

Situacijai negerėjant Direktoriui, socialinio 

pedagogo teikimu 
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Visagino policijos 

komisariatui 

_____________________ 


