
 

 

PATVIRTINTA 

                                                                                      Vilniaus „Gijos“ jaunimo                                                                                                                                                                                                                    

                                                                                       mokyklos direktoriaus 

                                                                                       2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V–45 

 
                                                                                   

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
 

VAIKAS YRA VISUOMENĖS NARYS IR NAUDODAMASIS SAVO TEISĖMIS TURI 

LAIKYTIS NUSTATYTŲ ELGESIO NORMŲ, LIETUVOS RESPUBLIKOS 

KONSTITUCIJOS IR ĮSTATYMŲ NUOSTATŲ BEI GERBTI KITŲ ŽMONIŲ TEISES. 

(LR vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis) 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Vilniaus „Gijos“ jaunimo 

mokyklos mokinių elgesio taisykles mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose, mokykloje 

vykstančiuose renginiuose bei mokyklos organizuojamuose renginiuose, kurie vyksta už mokyklos 

ribų.  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR)  

Konstitucija, LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR 

Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, Bendrosiomis 

programomis, Vilniaus „Gijos“ jaunimo mokyklos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, kitais 

teisės aktais, siekiant sukurti mokykloje ir jos teritorijoje saugią, draugišką, bendradarbiavimu grįstą 

aplinką, reglamentuoti mokinių elgesio normas. 

 3. Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas mokyklos mokinys. 

 4. Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, 

kurie aptariami Mokyklos tarybos posėdžiuose. 

 5. Sudarydami Mokymo sutartį, mokiniai, jų tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta su 

šiomis Taisyklėmis. 

 6. Mokinių elgesio taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai, 

kiti mokyklos bendruomenės nariai. 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 
 7. Mokiniai turi teisę naudotis visomis LR Konstitucijoje, įstatymuose, Jungtinių 

Tautų organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

 8. Mokiniai turi teisę į mokslą, kuris ugdo jų bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, 

sugebėjimus, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudaro sąlygas asmenybei vystytis. 
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 9. Kiekvienam mokiniui turi būti užtikrintos galimybės išmokti gerbti tėvus, 

auklėtojus, mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir 

kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui, tapti naudingu visuomenės nariu, 

pagal savo gebėjimus ir poreikius nemokamai įgyti (I ir II dalių) pagrindinį išsilavinimą. 

 10. Kiekvienas mokinys turi teisę: 

 10.1. į mokymo, kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei 

gabumus; 

 10.2. į pirminę sveikatos priežiūrą; 

 10.3. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems; 

 10.4. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; 

 10.5. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

 10.6. gauti informaciją apie mokykloje vykdomas švietimo programas, mokymo(-si) 

formas, individualios pedagoginės, psichologinės pagalbos teikimo galimybes; 

 10.7. rinktis mokykloje siūlomas dorinio, ikiprofesinio ugdymo, neformaliojo 

švietimo programas; 

 10.8. būti supažindintam su bibliotekos fondu (žodynais, žinynais, enciklopedijomis, 

grožine ir moksline literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga 

(tik ugdymo(-si) tikslais), saugos reikalavimais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, kitais 

mokyklos veiklą reglamentuojančiais dokumentais; 

 10.9. dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

 10.10. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso, neformaliojo švietimo veiklos tobulinimo; 

 10.11. puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas; 

10.12. gauti mokykloje nemokamą maitinimą įstatymų numatyta tvarka, kiekvieną 

pertrauką gerti arbatą, valgyti atsineštus sumuštinius ar kitą maistą mokyklos valgykloje; 

 10.13. gauti individualią pedagoginę,  psichologinę, socialinę, informacinę pagalbą, 

informaciją apie savo ugdymo(si) pažangą ir pasiekimus, kitą su mokymusi susijusią informaciją, 

pagalbą rengiantis tolesniam mokymuisi, renkantis profesinės karjeros kelią.  

 

                           III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 11. Mokiniai privalo: 

11.1. būti mandagiais, draugiškais, laikytis visų mokymo(-si) sutarties sąlygų, šių 

taisyklių, kitų mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;  

11.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas, dalyvauti mokyklos 

organizuojamuose pagrindinio ugdymo pasiekimų, nacionaliniuose mokinių pasiekimų 

patikrinimuose, testavimuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis; 
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11.3. gerbti save, kitus mokinius, mokytojus, vadovus, kitus mokyklos darbuotojus, 

tėvus (globėjus, rūpintojus), kitus šeimos narius, artimus žmones, globoti juos ligos ar kitos 

nelaimės atvejais; 

11.4. gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškais kitų tautybių žmonėms, jų 

kalboms ir kultūroms; 

11.5. punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos 

priežasties,  nepabėginėti iš pamokų. Susirgus tą pačią dieną informuoti mokyklą, grįžus po ligos,  

pateikti mokyklai gydytojų pažymą dėl pamokų pateisinimo; 

11.6. laikytis saugaus ir kultūringo elgesio reikalavimų mokykloje ar renginių už 

mokyklos ribų metu, einant į mokyklą ar iš mokyklos. Ilgosios pertraukos metu einant į valgyklą 

griežtai laikytis saugaus eismo taisyklių, į valgyklą ir atgal eiti tik su palydinčiais mokytojais; 

11.7. pamokų metu stropiai mokytis,  turėti visas mokymuisi būtinas priemones 

(knygas, sąsiuvinius, rašymo, piešimo priemones, sportinę aprangą ir kt.), laikytis mokytojų 

nustatytos darbo pamokoje tvarkos (atlikti mokytojo skirtas užduotis,  netrukdyti dirbti kitiems 

mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo(-si)  procesu veikla:  nerašinėti raštelių, 

nesikalbėti tarpusavyje, nesinaudoti mobiliuoju telefonu ir kt.); 

11.8. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą, į mokyklą 

ateiti švariais ir tvarkingais rūbais, kūno kultūros pamokose dalyvauti tik su sportine apranga, 

ikiprofesinio ugdymo pamokose – pagal mokytojų reikalavimus; 

11.9. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje, sanitariniuose mazguose, mokyklos 

teritorijoje; 

11.10. budėti pertraukų metu mokykloje ir klasėse pagal klasių vadovų nustatytą 

grafiką, gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus; 

11.11. paltą, striukę (kepurę, pirštines, šaliką) visuomet pasikabinti tam tikslui skirtoje 

vietoje, kuprinę, sportinę aprangą, mokymo priemones įsidėti į savo spintelę; 

11.12. klasėse ir kabinetuose sėdėti pastovioje, klasės vadovo ar mokytojo nurodytoje 

vietoje, iš pamokos išeiti tik mokytojui leidus; 

11.13. tausoti ir saugoti mokyklos turtą (patalpas, inventorių,  baldus, vadovėlius, 

mokymo priemones ir kt.), atlyginti mokyklai padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka; 

11.14. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą, medicininę pažymą 

pristatyti klasės vadovui; 

11.15. išvykstant iš mokyklos užpildyti atsiskaitymo su mokykla lapą, grąžinti iš 

mokyklos bibliotekos ar mokytojų paimtas knygas ir kt.; 
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11.16. nedelsiant informuoti mokyklos ar klasės vadovus, mokytojus, kitus mokyklos 

darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas 

veiklas; 

11.17. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose (jeigu yra pakviesti); 

11.18. dalyvauti socialinėje veikloje (10 val. per metus). 

 

IV. MOKINIAMS GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA 

 

12.   Mokiniai neturi teisės: 

12.1. vėluoti į pamokas, neformaliojo ugdymo užsiėmimus, trukdyti dirbti 

mokytojams, klasės draugams, imti (liesti) klasių, neformaliojo švietimo dienynus, asmens bylas, 

kitus mokyklos dokumentus, mokytojų, kitų mokinių asmeninius daiktus; 

12.2. vartoti, platinti, nešiotis į mokyklą energetinius gėrimus, alkoholį, narkotines ir 

psichotropines medžiagas, savigynai skirtas priemones (šaunamuosius ginklus, peilius, dujų 

balionėlius), kitus su ugdymo procesu nesusijusius aštrius ir pavojingus mokinių saugumui ir 

sveikatai daiktus; 

12.3. tyčiotis, pravardžiuoti, naudoti fizinę, psichologinę ir emocinę prievartą prieš 

klasės draugus, mokytojus, kitus mokyklos bendruomenės ar visuomenės narius; 

12.4. žaisti azartinius žaidimus, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus 

mokinius, sugadinti mokyklos inventorių, patalpas, neužsiimti kitomis pavojingomis veiklomis; 

12.5. atsinešti į mokyklą garso įrašus, laikraščius, žurnalus, kitus leidinius, kurie 

tiesiogiai skatina ir propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

12.6. pamokų metu dėvėti striukes, paltus, kepures, gobtuvus, pirštines; 

12.7. triukšmauti, vartoti necenzūrinius žodžius, rūkyti (ir elektronines cigaretes) 

mokykloje ir aplink esančioje teritorijoje, meluoti, apgaudinėti, užsiimti reketu, sprogdinti 

pirotechnikos priemones, prekiauti jomis ar kitais nepageidautinais veiksmais pažeidinėti saugaus 

darbo ir elgesio, mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimus; 

12.8. pasisavinti svetimus daiktus, mokymo priemones, atidarinėti individualias 

mokinių spinteles, skolinti ir skolintis pinigus, asmeninius daiktus,  be reikalo lankytis kitose 

klasėse; 

12.9.  pamokų, neformaliojo švietimo, ikiprofesinio ugdymo užsiėmimų, popamokinių 

renginių metu naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinėmis, be leidimo klausytis 

muzikos, slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, kitų mokyklos 

bendruomenės narių veiklą, pamokas,  pokalbius ir kt.), skleisti įvairius garsinius signalus, 

sąmoningai trukdyti dirbti mokytojams ir klasės draugams; 
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12.10.  naudotis telefonų pakrovėjais, plaukų tiesinimo žnyplėmis, juos  įkrauti 

klasėse, mokykloje esančiose rozetėse; 

12.11. pamokų, neformaliojo švietimo, ikiprofesinio ugdymo užsiėmimų, 

popamokinių renginių metu suptis kėdėse, sėdėti ant palangių, šokinėti pro langus, svertis per 

laiptinių turėklus, stumdytis, spardyti sienas, baldus, gadinti mokyklos inventorių, trankyti duris, 

deginti žiebtuvėlius, degtukus, šiukšlinti klasėse, mokykloje, aplink esančioje teritorijoje, viešose 

miesto erdvėse; 

12.12. sėdėti ne savo vietoje, be mokyklos direktoriaus leidimo (jam nesant be 

direktoriaus pavaduotojo ugdymui, neformaliojo švietimo organizavimo vadovo ar socialinio 

pedagogo leidimo)  pasišalinti iš pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų, išvykų, renginių už 

mokyklos ribų metu; 

12.13. išeiti iš klasės pamokų, neformaliojo ugdymo užsiėmimų metu, vaikščioti į 

tualetą (nebent mokytojui leidus), būti koridoriuose, atidarinėti kitų klasių ar kabinetų duris, langus 

ar kitokiais būdais trukdyti mokytojams vesti pamokas; 

12.14. valgyti klasėse, gerti arbatą pamokų metu, bėgti į šalia mokyklos esančios 

degalinės bufetą, valgyklas ar parduotuves; 

12.15. į mokyklą ar jos teritoriją vedžiotis pašalinius asmenis: draugus, tolimus 

giminaičius, neaiškios reputacijos žmones. 

 

V. DRAUSMĖS IR AUKLĖJIMO PRIEMONĖS 

 

13. Už netinkamą elgesį, mokiniams, pažeidusiems Mokinių elgesio taisyklių 

reikalavimus, gali būti taikomos šios drausminės ir auklėjamojo poveikio priemonės: 

13.1. mokinių, jų tėvų (globėjų, rūpintojų) pokalbis su klasės vadovu, socialiniu 

pedagogu, psichologu, mokyklos administracija; 

13.2. sąlygų ir galimybių sudarymas mokiniams ugdytis kitose mokyklos erdvėse 

(bibliotekoje, direktoriaus, psichologų kabinetuose ir kt.); 

13.3. sutartis (susitarimas) su mokiniu, kuria raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas 

nekartoti padarytų pažeidimų; 

13.4. sutartis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais), kuria aptariami tėvų (globėjų, 

rūpintojų) įsipareigojimai, skirti užtikrinti mokinio deramą elgesį, pamokų lankomumą, kitas su 

mokinio elgesiu nesuderinamas problemas; 

13.5. mokinių elgesio svarstymas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje; 
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13.6. mokinio individualios pažangos rašinio (300 žodžių apimties) rašymas; 

13.7. žodinė pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pasirašytinai supažindinant 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

13.8. kreipimasis į Vilniaus miesto savivaldybės administraciją dėl poveikio 

priemonių taikymo pagal „Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą“. 

13.9. mokiniai, kurie piktybiškai pažeidinėja mokyklos darbo tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimus, kelia realią grėsmę mokyklos bendruomenės narių ir 

savo saugumui, nuolatos trukdo dirbti mokytojams, klasės draugams, nevykdo savo pareigų, žaloja 

kūną, grasina mokiniams, mokytojams, kitiems mokyklos bendruomenės nariams, kitais ypatingais 

atvejais, Mokytojų tarybai nutarus, mokinys gali būti terminuotai (savaitei, mėnesiui, trims 

mėnesiams) pašalintas iš mokyklos, užduodant visų mokomųjų dalykų užduotis namuose, teikiant 

individualias konsultacijas mokykloje pagal iš anksto sudarytus,  su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, 

rūpintojais) suderintus grafikus. Už nusikalstamą veiklą – šaunamojo ginklo, peilio nešiojimąsi į 

mokyklą,  grasinimus, patyčias, fizinę, emocinę prievartą prieš klasės draugus, mokytojus, kitus 

mokyklos bendruomenės narius, mokiniai gali būti pašalinti iš mokyklos visam laikui, informuojant 

Vilniaus miesto savivaldybės Vaikų teisių apsaugos tarnybą (jeigu mokiniui nėra suėję 16 metų). 

14. Už gerus ir labai gerus ugdymo(-si) pasiekimus, pastangas mokantis, gerą elgesį, 

pamokų, neformaliojo švietimo užsiėmimų lankomumą, aktyvų dalyvavimą mokyklos savivaldoje, 

įvairiuose mokykloje ir mieste organizuojamuose kūrybiniuose konkursuose, kultūriniuose 

renginiuose, aktyvią sportinę, kūrybinę veiklą mokiniai skatinami padėkomis, diplomais, 

asmeninėmis dovanėlėmis, raštiškomis padėkomis mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams), 

nemokamai organizuojant išvykas į teatrų spektaklius, koncertus, ekskursijas, kitus pažintinius 

edukacinius renginius. 

_____________________________ 

Susipažinau:  

 

  


