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II SKIRSNIS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

         320. Mokinių elgesio taisyklės pamokų metu:
320.1. į kabinetus mokiniai ateina po pirmo skambučio;
320.2. budintys mokiniai padeda mokytojui paruošti pamokai reikiamas priemones;

          320.3. mokiniai gali būti kabinete tik esant mokytojui, naudotis priemonėmis  tik mokytojui
leidus;

320.4. kiekvienas mokinys sėdi tik jam skirtame suole;
320.5. neparuošęs namų darbų, mokinys apie tai turi pasisakyti mokytojui pamokos pradžioje;
320.6. vadovėliai ir sąsiuviniai turi būti  aplenkti, švarūs ir tvarkingi;
320.7.  pamokų  metu  mobilaus  ryšio  telefonais,  fotoaparatais,  kameromis,  diktofonais,

muzikos  grotuvais  su  ausinėmis  ir  kitomis  pamokoms  nereikalingomis  priemonėmis  naudotis
griežtai draudžiama;

320.8.  jei  mobilaus  ryšio  telefonai  naudojami  pamokoje  be  atskiro  mokytojo  leidimo,  jie
paimami ir grąžinami tėvams;

320.9.  mokiniai,  atleisti  nuo kūno kultūros  pamokų,  negali  išeiti  iš  sporto salės  ar  sporto
aikštelės. Jie privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos;

320.10.  išeiti iš pamokos galima tik mokytojui leidus;
320.11. neturintys pamokų mokiniai gali savanoriauti, kitos pamokos gali laukti skaitykloje,

poilsio kambaryje, valgykloje;
320.12. pamokai pasibaigus,  mokiniai  sutvarko savo darbo vietas,  mokymo priemones ir,

mokytojui leidus, tvarkingai išeina iš kabineto;
320.13.  įėjus  į  klasę  mokytojui  ar  svečiui  mokiniai  atsistoja,  atsakydami  tokiu  būdu  į

pasisveikinimą.
321. Mokinių elgesio taisyklės Gimnazijos patalpose, teritorijoje:
321.1. atėjus į Gimnaziją, rūbinėje nusivelkamos striukės, paltai;
321.2. už kišenėse paliktus daiktus ir kitus daiktus rūbininkė neatsako;
321.3.  rūbinėje  reikia  laikytis  eilės,  nesistumdyti,  netrukdyti  kitiems  pasidėti  ar  pasiimti

rūbus;
         321.4. mokiniai, ateinantys į popamokinius užsiėmimus, rūbus pasideda užsiėmimą ar renginį
vedančio mokytojo nurodytoje vietoje. Masinių renginių metu striukės ir paltai paliekami rūbinėje
arba tam skirtoje vietoje;
          321.5.  pertraukų metu elgiamasi  drausmingai.  Negalima stumdytis,  bėgioti  laiptais  ir
koridoriais;
          321.6. Gimnazijos kieme, teritorijoje elgiamasi tvarkingai, nešiukšlinama, saugomi gėlynai ir
želdiniai.

322. Draudžiama:
322.1. pamokų metu dėvėti galvos apdangalus;
322.2. tyčiotis, įžeidinėti, naudoti fizinę ir emocinę prievartą prieš kitą asmenį, keiktis, žaisti

azartinius žaidimus;
         322.3.  turėti/vartoti  alkoholį,  psichotropines  medžiagas,  energetinius  gėrimus,  bulvių
traškučius, gėrimus „coca-cola“, „pepsi“;
         322.4. rūkyti tabako gaminius bei elektronines cigaretes;
         322.5. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti
silpnesnius ar jaunesnius už save;
        322.6. organizuoti nelegalius mainus, prekybą, naudoti pirotechnikos priemones;



         322.7.  atsinešti kenksmingus ar sveikatai ir žmogaus gyvybei pavojingus, pašalinius, su
mokymusi  nesusijusius  daiktus.  Taip  pat  negalima  su  savimi  turėti  aštrių,  duriančių  priemonių
(išskyrus reikalingas pamokai), papuošalų, aprangos, avalynės detalių ir kitų daiktų, nesusijusių su
ugdymo procesu;
         322.8.  šiukšlinti,  sėdėti  ant palangių (taip pat ant jų dėti  kuprines),  stumdytis,  gadinti
inventorių;
         322.9. kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius gimnazijoje, į gimnazijos
renginius ir patalpas be klasės vadovo ar vadovybės leidimo;
         322.10. įrašinėti, filmuoti, fotografuoti, viešinti informaciją apie kitą asmenį;
         322.11. draudžiama vartoti,  platinti  ir  turėti  su savimi tabako gaminių ar jų pakaitalų,
svaiginamųjų gėrimų, narkotikų, psichotropinių, toksinių ir cheminių medžiagų bei pirotechnikos
priemonių.
         323. Mokinių elgesio taisyklės valgykloje:
          323.1. už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai ir
mokiniai;
         323.2. valgykloje draudžiama stumdyti inventorių, jį laužyti, triukšmauti, gadinti valgymui
skirtus įrankius;

323.3. pavalgius indai nunešami į plovyklą;
323.4. budintys mokiniai prižiūri tvarką valgykloje;
323.5. mokiniai valgykloje elgiasi kultūringai;

         323.6.   pirmenybė pavalgyti teikiama maitinimo(si) valgykloje grafike nurodytoms 
klasėms/mokiniams.
         324. Budinčių mokinių pareigos:
         324.1. drausmei ir tvarkai palaikyti, mokytojams budėti padeda 8, I-IV G klasių mokiniai. Jie
budi paskirtose vietose;
         324.2. budinčios klasės vadovas paskiria vyriausiąjį budintį mokinį, išdalina mokiniams
skiriamuosius ženklus, kiekvienam nurodydamas paskirtą postą, kontroliuoja budėjimą;
          324.3. už budėjimą mokiniai atsiskaito klasės vadovui;
          324.4. budintys mokiniai budėjimą pradeda po pirmos pamokos.
          325. Mokinių elgesio taisyklės po pamokų ir už Gimnazijos ribų:

 325.1. Gimnazijoje ir už jos ribų mokiniai privalo kultūringai elgtis, mandagiai kalbėti;
 325.2. gali laisvai rinktis ir dalyvauti mokiniams skirtuose renginiuose, organizacijose, kurių

veikla neprieštarauja LR įstatymams;
          325.3. visur laikytis saugos taisyklių;
          325.4. sąžiningai vykdyti Gimnazijos vadovų ir mokytojų nurodymus;

        325.5. sportinių užsiėmimų metu sporto salėje būti tik su sportiniais bateliais bei sportine
apranga;

          325.6. tausoti Gimnazijos inventorių, visuomeninį turtą.
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