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PATVIRTINTA 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio 

gimnazijos direktoriaus 2018 m. sausio 23 d. 

įsakymu Nr. V-1-23 

 

PRITARTA 

Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio 

gimnazijos tarybos 2018 m. sausio 9 d. 

Protokoliniu nutarimu Nr. V-1-9 

 

VILKAVIŠKIO R. KYBARTŲ KRISTIJONO DONELAIČIO GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio r. Kybartų Kristijono Donelaičio gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių 

elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai gimnazijos mokinių teises, pareigas, elgesio normas, 

atsakomybę reglamentuojantis dokumentas.  

2. Gimnazija, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, 

privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, uţtikrinti mokymą(si) pagal 

Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir mokyklos nuosavybę bei įpareigoja juos 

laikytis šių Taisyklių. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS 
  

3. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos įstatymuose, Jungtinių Tautų 

Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

4. Gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, privalomus bei 

pasirenkamuosius dalykus, modulius, jų pasirinkimo ir keitimo tvarką, mokymo(si) formas. 

5. Pagal savo gebėjimus pasirinkti mokymosi kursą, pasirenkamųjų dalykų programas, 

neformaliojo švietimo veiklą. 

6. Apsispręsti dėl dorinio ugdymo. 

7. Reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, objektyvaus mokymosi 

pasiekimų vertinimo, dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, teikti 

pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, gauti su mokymusi bei pasiekimų vertinimu susijusią 

informaciją. 

8. Nustatyta tvarka (pagal gydytojų komisijos sprendimą) mokytis namuose. 

9. Konsultuotis su Gimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais, Gimnazijos 

vadovais, gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą. 

10. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą gimnazijoje, mokytis sveikoje ir 

saugioje aplinkoje. 

11. Nemokamai naudotis Gimnazijos biblioteka, mokymosi priemonėmis, vadovėliais ir kita 

literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi 

tikslams). 

12. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, įvairių darbo grupių veikloje, teikti siūlymus 

savivaldos institucijoms bei Gimnazijos vadovams dėl veiklos kokybės gerinimo, prisidėti prie 

šiuolaikiškos Gimnazijos kūrimo, remti gimnaziją. 

13. Dalyvauti / burtis į visuomenines organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, 

kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavinti saviugdą ir saviraišką, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 
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14. Turėti minties, religijos ir ţodţio laisvę. 

15. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

16. Gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant jo elgesį. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS 

 

17. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis šių taisyklių ir kitų Gimnazijos vidaus 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, Gimnazijos taisyklių. 

18. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą, puoselėti šalies ir gimnazijos tradicijas, siekti 

dorinės ir pilietinės brandos. 

19. Gerbti savo gimnaziją, jos simbolius, būti pilietiškai aktyviems, patriotiškai 

sąmoningiems. 

20. Sudaryti su Gimnazija mokymo sutartį ir laikytis visų jos sąlygų. 

21. Mokytis pagal privalomojo švietimo programą iki 16 metų. 

22. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, Gimnazijos personalą, į Gimnaziją 

atvykusius asmenis. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių bei politinių 

įsitikinimų atstovams ir jų atliekamai veiklai. 

23. Vykdyti Gimnazijos tarybos nutarimus, teisėtus administracijos, pedagogų, 

aptarnaujančio personalo reikalavimus. 

24. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą, sąţiningai ir laiku atlikti 

kontrolines uţduotis, būti atidiems ir aktyviems per pamokas, maksimaliai išnaudoti Gimnazijos 

teikiamas ugdymosi galimybes.  

25. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos prieţasties. Pamokų 

praleidimo prieţastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo paţymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių 

atstovų raštai ir kt.) klasės vadovui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo 

į Gimnaziją dienos. Praleistų pamokų pateisinimą reglamentuoja Gimnazijos Mokinių lankomumo 

prieţiūros tvarkos aprašas. 

26. Nevėluoti į pamokas, turėti visas mokymuisi būtinas priemones, pamokos metu laikytis 

mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neuţsiimti 

pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla.   

27. Į pamokas ateiti paruošus visus tos dienos namų darbus. 

28. Aktyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje ir jai garbingai atstovauti, dalyvauti 

Gimnazijos organizuojamoje neformaliojo švietimo ir kitoje popamookinėje veikloje, I ir II klasėje 

dalyvauti privalomoje socialinėje ir pilietinėje veikloje. 

29. Viešose vietose elgtis mandagiai ir kultūringai. 

30. Tausoti Gimnazijos ir visuomenės turtą. Padarytą ţalą įstatymų nustatyta tvarka privalo 

atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai). 

31. Laikytis švaros ir tvarkos taisyklių kabinetuose, koridoriuose, salėse, valgykloje ir 

kitose mokyklos patalpose ir jos teritorijoje. Mokytojui prašant pertraukų metu išeiti iš klasės. Po 

pamokos ar uţsiėmimo palikti tvarkingą darbo vietą. 

32. Budėti gimnazijoje pagal iš anksto sudarytą mokinių budėjimo grafiką, vykdyti 

budinčių mokytojų reikalavimus, nesėdėti ant palangių. Budėjimų tvarką nustato gimnazijoje 

galiojančios Budėjimo gimnazijoje tvarkos aprašas. 

33. Kasdien Gimnazijoje (ar jai atstovaujant) dėvėti tvarkingą mokyklinę uniformą, kūno 

kultūros pamokose – sportinę aprangą. 

34. Laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabuţius (striukes, paltus, kepures ir kt.) 

nusirengti ir laikyti asmeninėse daiktų spintelėse / rūbinėje.  

35. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su maistu, nepalikti nenuneštų 

indų, nesutvarkytų stalų. 

36. Ţinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos pamokų, 

pertraukų, renginių ir išvykų metu taisyklių. 
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37. Jei dėl objektyvių prieţasčių mokytojas negali vesti pamokos, kitam mokytojui 

vaduojant arba jungiant klases / srautines grupes, mokinys privalo: sąţiningai atlikti kito mokytojo 

skirtas uţduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo neišeiti iš klasės. 

38. Paveţami į Gimnaziją mokiniai privalo (kiti mokiniai – pagal poreikius) pasidaryti ir 

turėti mokinio paţymėjimą. 

39. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės vadovui 

medicininę paţymą ir kitus reikalingus dokumentus. 

40. Nedelsiant reaguoti ir informuoti Gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos 

teritorijoje vykstančius smurto ir patyčių atvejus, kitas pavojingas veikas. 

41. Išvykdamas mokytis į kitą ugdymo įstaigą arba baigęs pagrindinio / vidurinio ugdymo 

programą, mokinys privalo atsiskaityti su Gimnazija: grąţinti vadovėlius, kitas gautas mokymo 

priemones, grąţinti mokinio paţymėjimą ir pateikti atsiskaitymo lapelį surenkant dėstančių 

mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų parašus ant atsiskaitymo lapelio. 

42. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdţiuose, jeigu yra pakviestas atvykti. 

 

III SKYRIUS  

MOKINIŲ SKATINIMAS 
 

43. Mokinius skatina gimnazijos administracija, klasių vadovai, mokytojai, pagalbos 

mokiniams specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai, tėvai. Mokinių skatinimą nustato 

Gimnazijos mokinių skatinimo tvarka. 

44. Mokiniai skatinami uţ labai gerą mokymąsi, nepriekaištingą pamokų lankomumą, 

pavyzdingą elgesį, aktyvią organizacinę veiklą, pasiekimus daykų konkursuose, olimpiadose, 

varţybose 

45. Skatinimo formos: ţodinis pagyrimas, padėka ar pagyrimas elektroniniame dienyne, 

Gimnazijos direktoriaus padėkos raštas, rėmėjų įsteigtos piniginės premijos ar dovanos, 

nemokamos ekskursijos, vienkartinės stipendijos, nominacija “Metų klasė” ir “Metų mokinys”, 

įrašymas į Garbės knygą.  

46. Informacija apie paskatintus mokinius gali būti talpinama gimnazijos informaciniame 

stende, internetiniame puslapyje, kitose ţiniasklaidos priemonėse.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

47. Į Gimnaziją ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių 

medţiagų. 

48. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką 

veikiančias medţiagas, jas atsinešti, platinti gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje. 

49. Be pateisinamos prieţasties praleisti pamokas, į jas vėluoti. 

50. Pamokų metu Gimnazijoje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures ir nederančius prie 

mokyklinės uniformos, keliančius grėsmę aplinkinių saugumui  papuošalus/aksesuarus. 

51. Gimnazijoje pamokų metu dėvėti sportinę aprangą, išskyrus kūno kultūros, šokio 

pamokas. 

52. Į Gimnaziją neštis gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medţiagas 

(šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas ir pan.). 

53. Niokoti Gimnazijos turtą, inventorių, mokymo priemones, kitų asmeninius daiktus. 

54. Vestis į Gimnaziją pašalinius asmenis. 

55. Organizuoti ir ţaisti azartinius ţaidimus. 

56. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą paţeidţiančią informaciją.  

57. Atsinešti į Gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, 

ţurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja ţiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.  
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58. Pamokų ar uţsiėmimų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, fotografuoti ir 

įrašinėti kitų Gimnazijos bendruomenės narių pokalbius, atsinešti ir naudotis garso stiprinimo 

aparatūra. Jeigu mokinys piktybiškai paţeidţia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą 

mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, surašydamas paėmimo 

aktą, ir atiduoda saugojimui į seifą. Paimtas daiktas grąţinamas tik mokinio tėvams. Mobiliuoju 

telefonu pamokoje galima naudotis tik mokytojui, jei tai reikalinga ugdymo(si) procesui.  

59. Pamokose ant suolo turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar 

valgyti, kramtyti gumą. 

60. Pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto, vaikščioti po Gimnaziją ir trukdyti 

mokytojams vesti pamokas 

61. Pertraukų ir laisvo laiko tarpų tarp pamokų metu išeiti iš Gimnazijos teritorijos. Išeiti iš  

galima tik tuomet, jei tėvai (globėjai, rūpintojai) yra pateikę gimnazijai prašymą dėl  mokinio 

išėjimo iš Gimnazijos teritorijos nurodytu laiku. 

62. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius ţodţius, prasivardţiuoti, uţgaulioti, 

tyčiotis, įţeidinėti ar smurtauti prieš aplinkinius pamokų, pertraukų ir renginių metu,  

63. Pamokoje / uţsiėmime atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę pamokoje / uţsiėmime 

dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

64. Ţiemos metu ţaisti su sniegu arti Gimnazijos pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus, 

praeivius ir transporto priemones. 

65. Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra 

numatyta gimnazijos organizuojamų renginių metu.  

66. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus. 

67. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, ţaisti kamuoliu tam 

neskirtose vietose, spjaudytis. 

68. Niokoti gimnazijos turtą (lauţyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėţes, 

mėtyti gėles, dauţyti langus, braiţyti, spardyti sienas, gadinti asmenines daiktų spinteles ir kt.) ir 

sėdėti ant palangių.  

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 
  

69. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam mokymo sutarties, vengiančiam 

lankyti pamokas, taikomos šios nuobaudos: 

69.1. mokytojo, klasės vadovo ţodinė pastaba ar pastaba raštu elektroniniame dienyne; 

69.2. pagalbos mokiniui specialisto prevencinis pokalbis su mokiniu ir drausminės 

poveikio priemonės skyrimas (elgesio fiksavimo lapo pildymas, sutarties su mokiniu pasirašymas 

numatant pasekmes ir kt.);  

69.3. individualus pokalbis su Gimnazijos direktoriumi; 

69.4. klasės vadovo, mokytojo, pagalbos mokiniui specialisto ar administracijos atstovo 

individualus pokalbis su vienu iš mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų), pakviečiant į gimnaziją; 

69.5. mokinio situacijos analizė Vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant mokiniui ir vienam 

iš tėvų (globėjų, rūpintojų); 

69.6. direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda; 

69.7. siūlymas vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį (jei mokiniui yra daugiau nei 16 

metų); 

69.8. Gimnazijos tarybai pritarus, šalinimas iš gimnazijos. 

70. Mokinys Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymo 

(toliau – Vaiko minimalios ir vidutinės prieţiūros įstatymas) nustatytais pagrindais ir tvarka gali 

būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės prieţiūros 

priemonė. 

71. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro ţalą ar kelia realų pavojų jo paties ir 

(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokyklos darbuotojas, esant 
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Rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR 

švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir 

siekdamas uţtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias 

poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

71.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

71.2. iškviesti pagalbos mokiniui specialistą arba Gimnazijos administracijos atstovą; 

71.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

71.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

72. Mokiniui šiurkščiai paţeidus mokinių elgesio taisykles, kviečiami policijos pareigūnai. 

73. Įtarus / pastebėjus mokinius smurtaujant ar besityčiojant imamasi veiksmų, numatytų 

Gimnazijos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos apraše. 

74. Pavėlavusiam į pamoką mokiniui pusę ir daugiau pamokos laiko mokytojas į dienyną 

įrašo ,,n“. 

75. Mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, be pateisinamos prieţasties per pusmetį praleidęs 

2/3 pamokų, gali būti šalinamas iš gimnazijos.  

76. Mokiniui, gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai. 

 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

  
77. Su šiomis mokinio elgesio taisyklėmis kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją 

savaitę mokinius supaţindina klasės vadovas pasirašytinai. 

78. Tėvai (globėjai, rūpintojai) su mokinių elgesio taisyklėmis supaţindinami ţinute per 

elektroninį dienyną su nuoroda į gimnazijos internetinę svetainę, pasirašydami mokymo sutartį. 

Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu. 

79. Taisyklės skelbiama gimnazijos internetinėje svetainėje. 

________________________________ 


