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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

  

Šiaulių Didždvario gimnazija siekia išugdyti moksleivių atsakomybę, pagarbą kitiems, 

mokyklai ir sau pačiam. Iš moksleivių tikimasi, kad jie elgsis atsakingai, nekeldami pavojaus savo ir 

aplinkinių saugumui, sveikatai, mokymui(si). Šiaulių Didždvario gimnazija įvardija, ko tikimasi iš 

moksleivių ir reikalauja priimtinų elgesio normų. Gimnazija tikisi, kad kiekvienas mokinys sieks įgyti 

tam tikrų savybių. Žemiau išvardinti susitarimai  skatina kurti teigiamą mokymo(si) aplinką ir padeda 

mokiniams mokytis bei bendrauti. 

 

1. Mokinys turi teisę: 

1.1. gauti kokybišką išsilavinimą; 

1.2. mokytis saugioje aplinkoje; 

1.3. naudotis minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisve; 

1.4. išreikšti save dalyvaudamas neformaliojo ugdymo veikloje, projektuose; 

1.5. gauti galimybę išreikšti savo nuomonę; 

1.6. būti supažindintas su mokytojo taikoma vertinimo sistema ir būti objektyviai  

įvertintas; 

1.7. po pamokos turėti pertrauką; 

1.8. pasirinkti kitą mokyklą. 

  

2. Mokinys gimnazijoje turi: 

2.1. būti mandagus, drausmingas ir pagarbiai bendradarbiauti su mokyklos  

bendruomene; 

2.2. prisiimti atsakomybę už savo poelgius; 

2.3. būti tolerantiškas, priimti kitų savitumą; 

2.4. visada atlikti klasės ir namų darbus; 

2.5. spręsti konfliktines situacijas; 

2.6. gebėti priimti pastabas ir konstruktyvią kritiką; 

2.7. laikytis susitarimų su mokytoju, bendraklasiais; 

2.8. dėvėti švarią, tvarkingą aprangą ( negali vilkėti sportui, pliažui, laisvalaikiui  

skirtą aprangą); 

2.9. sportinę aprangą, avalynę gali vilkėti tik per fizinio ugdymo pamokas; 

2.10. per technologijų pamokas, gamtos mokslų laboratorinius darbus,  mokinys turi 

vilkėti specialiąją darbo aprangą ir laikytis higienos reikalavimų;   

2.11. šventinę uniformą, mokyklinį švarkelį, turi dėvėti, kai atstovauja gimnazijai;   

2.12. vadovautis eismo taisyklių ženklu, kuris draudžia statyti savo  transporto    

priemonę (automobilį) gimnazijos kieme; 

2.13. prieš mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą, nes mokiniai ugdymo procese turi  

dalyvauti pasitikrinę sveikatą. 

  

3. Mokinys negali: 

3.1. praleisti pamokas be pateisinamos priežasties (praleidus daugiau nei 10 pamokų  

per mėnesį, mokinio lankomumas svarstomas mokyklos Vaiko gerovės komisijoje, nepasikeitus 

situacijai, perduoti į Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyrių);  



3.2. vėluoti į pamokas; 

3.3. nepasiruošti pamokoms; 

3.4. kelti pavojų aplinkinių sveikatai bei darbo produktyvumui; 

3.5. demonstruoti intymius santykius gimnazijoje, renginiuose, išvykose; 

3.6. pamokose vartoti maisto produktus, vilkėti paltus, striukes, kepures; 

3.7. vartoti necenzūrinius žodžius; 

 

4. Mokiniui draudžiama: 

 

4.1. be mokytojo leidimo išeiti iš klasės (pamokos metu); 

4.2. rūkyti bei turėti tabako gaminių, energetinių gėrimų, alkoholio, narkotikų, 

elektroninių cigarečių, psichotropinių medžiagų, žaisti azartinius žaidimus. Platinti narkotines ir 

psichotropines medžiagas bei nelegalią literatūrą šia tema, ateiti į mokyklą pavartojus svaigalų bei 

psichotropinių medžiagų; 

4.3. į gimnaziją atsinešti sveikatai ir gyvybei pavojingų daiktų; 

4.4. nepagarbiai elgtis su kitais gimnazistais, mokytojais, administracija, darbuotojais; 

4.5. niekinti ir įžeidinėti kitos tautos, rasės, religijos, socialinės atskirties, spec. poreikių,  

LGBT atstovus; 

4.6. niokoti ir gadinti mokyklos inventorių (mokiniui, padarius žalą, tėvai (globėjai,  

rūpintojai) privalo atlyginti žalą pagal rinkos kainas); 

                      4.7. be mokytojo leidimo naudotis mobiliuoju telefonu pamokoje, renginyje. Jei 

mokinys nesilaiko reikalavimo nesinaudoti mobiliuoju telefonu, apie incidentą informuojami tėvai, 

surašomas gimnazijos mokinio elgesio taisyklių pažeidimo aktas. Jei mokinys naudojasi mobiliuoju 

telefonu, išmaniuoju laikrodžiu, rašydamas atsiskaitomąjį darbą, informuojami tėvai, darbas 

vertinamas nepatenkinamu pažymiu; 

                      4.8. plagijuoti svetimus darbus. 

 

                      Mokiniai, pažeidę mokinio elgesio taisykles, bus svarstomi VGK (vaiko gerovės 

komisijoje), kurioje dalyvaus ir mokinio tėvai. Mokiniai, pažeidę taisyklių punktus Nr. 4.2.,4.3., 

bus perduoti teisėsaugos institucijoms. 
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