
   

 

MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO 

TAISYKLĖS  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku 

žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje. 

2. Mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės) reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus 

tvarką bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių skatinimą ir drausminimą. 

Nuotolinio mokymosi metu laikomasi priedo Nr. 2 taisyklių.  

3. Mokinių taisyklės grindžiamos LR švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir 

mokslo ministerijos norminiais aktais. 

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

4. Mokinys turi teisę: 

4.1. mokytis psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

4.2. gauti kokybišką švietimą; 

4.3. gauti socialinę, psichologinę bei specialiąją pedagoginę pagalbą; 

4.4. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų dalykų 

programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus; 

4.5. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 

4.6. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir specialistus; 

4.7. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

4.8. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

4.9. naudotis  biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir IT  įranga mokymosi tikslais; 

5. Mokinio pareigos: 

5.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų gimnazijos tvarką reglamentuojančių 

dokumentų; 

5.2. gerbti visus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių; 

5.3. pagal savo gebėjimus stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą; sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines 

užduotis; būti atidiems ir aktyviems per pamokas; maksimaliai išnaudoti gimnazijos teikiamas 

ugdymosi galimybes. 

5.4. laiku atvykti į pamokas ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties; 

5.5. pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per savaitę (tėvai ar globėjai gali pateisinti 

ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės, išskyrus atvejus, kai iš anksto gaunamas mokyklos administracijos 

leidimas); 

5.6. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

5.7. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų; 

5.7.1. laikytis Olweus patyčių prevencijos programos taisyklių: 
5.7.1.1. mes nesityčiosime iš kitų; 

5.7.1.2. mes stengsimės padėti tiems mokiniams, iš kurių tyčiojasi kiti; 

5.7.1.3. mes stengsimės bendrauti su tais, kuriuos atstumia kiti; 

5.7.1.4. jei sužinosime, kad iš ko nors tyčiojamasi, mes apie tai pranešime suaugusiems mokykloje 

ir/arba namuos; 

5.8. laikytis asmens higienos - rengtis švariai, pagal susitarimus dėvėti gimnazijos šventinę 

uniformą;  
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5.9. valgykloje laikytis tvarkos, o pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą; 

5.10. palaikyti švarą ir tvarką gimnazijoje bei  tausoti ir saugoti jos turtą; 

5.11. baigęs vidurinio ugdymo programą mokinys privalo atsiskaityti su gimnazijos biblioteka; 

5.12. rūpintis geru gimnazijos vardu. 

6. Mokiniui draudžiama: 

6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ir kitų bendruomenės narių; 

6.1.1. patyčios ir smurtas – tai: kumščiavimas, spardymas ar kitos prievartos panaudojimas; 

grasinimas ir gąsdinimas; stumdymas ar spjaudymas; nuosavybės niokojimas, slepiant, gąsdinant ar 

ją laužant; įžeidinėjimas, erzinimas, gandų apie žmogų ar jo šeimą skleidimas; žeminimas, žmogaus 

gebėjimų ar pasiekimų menkinimas; pikti, žeminantys rašteliai, užrašai ar piešiniai apie žmogų; 

žeminantys komentarai apie kito žmogaus kultūrą, socialinę padėtį ar religiją; diskriminacija, 

atskyrimas nuo grupės dėl lyties, rasės, tautybės, socialinės padėties; dviprasmiškos replikos ar 

kitokio pobūdžio seksualinis priekabiavimas; tyčiojimasis iš kito žmogaus išvaizdos; 

pravardžiavimas ar pamėgdžiojimas. 

6.2. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką, 

elektronines cigaretes, energetinius gėrimus, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų; 

6.3. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos 

gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų; 

6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, vykdyti prekybą, mainus, įžūliai ir 

provokuojančiai elgtis; 

6.5. be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis; 

6.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo; 

6.7. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti; 

6.8. demonstruoti intymumą gimnazijos patalpose. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

7. Mokiniai skatinami: žodžiu (pagyrimas), raštu (padėkos raštas, įrašas elektroniniame dienyne, 

gimnazijos tinklalapyje), galimybe dalyvauti išvykoje ar įteikiant atminimo dovaną. 

7.1. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, puikius akademinius pasiekimus, įvairius 

išskirtinius nuopelnus, puikų renginio organizavimą mokiniai skatinami: 

7.1.1. klasių kuratorių, mokytojų pagyrimais žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną; 

7.1.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka; 

7.1.4. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka kitomis progomis; 

7.1.5. mokiniams ar mokinių grupei gali būti įteikiama atminimo dovana ar organizuojama išvyka. 

8. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles ir Olweus patyčių prevencinės programos 

taisykles, taikomos drausminės poveikio priemonės – žodinės ir raštiškos. 

 8.1. Mokiniui nesilaikant gimnazijos mokinio elgesio ir Olweus patyčių prevencinės programos 

taisyklių mokytojai, klasės kuratorius, administracija ir kiti gimnazijos darbuotojai gali imtis šių 

drausminimo priemonių:  

• individualiai pasikalbėti ir įspėti mokinį žodžiu,  

• prašyti parašyti situacijos paaiškinimą ar laišką tėvams apie savo elgesį (priedas),  

• kviesti jo tėvus ar globėjus dėl situacijos išaiškinimo ar mokinio elgesio aptarimui,  

• siūlyti mokinio dalyvavimo įvairiuose gimnazijos renginiuose, ekskursijose apribojimą, 

• siūlyti pagalbos  būdų ieškoti Vaiko gerovės komisijai, 

• VGK siūlymu teikiamas raštiškas direktoriaus įspėjimas arba peržiūrimos sutarties sąlygos –

sudaroma terminuota sutartis. 

• Nuotolinio mokymosi metu taikomas priedo Nr. 2 10 punktas. 

8.2. Mokinys praleidžiantis be pateisinamos daug pamokų per pusmetį, nuolat laiku neatvykstantis  

į pamokas, nesilaikantis šių taisyklių, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. 



8.3. Už itin sunkius nusižengimus gimnazijoje ar išvykose (kito asmens sveikatos sutrikdymą, 

psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą ir pan.) iš karto informuojami mokinio tėvai ar 

globėjai ir policija. 

8.4. Mokiniui gali būti taikomos LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatytos 

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

priežiūros priemonė). 

8.5. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, gimnazijos darbuotojas, esant 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 

užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio 

priemones ar imtis šių veiksmų: 

8.6.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

8.6.2. iškviesti gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

8.6.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

8.6.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

8.7. Už sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius veiksmus, 

Mokymo sutarties nesilaikymą Mokytojų tarybos ir/ar VGK komisijos, ir/ar Gimnazijos tarybos 

sprendimu su mokiniu, turinčius 16 metų, nutraukiama mokymo sutartis.  

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

9. Priimtą į gimnaziją mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės kuratorius 

mokslo metų pradžioje. 

10. Klasių kuratoriai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio, 

tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose. 

11. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas „Saugaus elgesio instruktažuose“. 

12. Mokytojai ir/ar klasių kuratoriai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei 

pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 

 
_______________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Priedas Nr.1 

 
 

MAŽEIKIŲ MERKELIO RAČKAUSKO GIMNAZIJA 

                                                           

                                                                                                      Data.............................. 

 

MANO TĖVAI, 

 

AŠ, ......................................................................, RAŠAU ŠĮ LAIŠKĄ  JUMS APIE SAVO 

ELGESĮ GIMNAZIJOJE. 

 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................ 

 

 

Šį laišką parašiau paprašytas:  

Dalyko mokytojo ............................................................................................................................. 

Klasės kuratorės        ........................................................................................................................... 

Socialinės pedagogės ......................................................................................................................... 

Gimnazijos administracijos ............................................................................................................... 

 

Jūsų sūnus/dukra                                                               ............................................................ 

                                                                                                              (vardas pavardė) 

 

Laišką skaičiau 

.......................................................................................................................... 

(tėvų/globėjų vardas pavardė, parašas) 

 

 

 

 



                                                                                                                       Priedas Nr. 2 

 

ELGESIO TAISYKLĖS IR ATSAKOMYBĖS MOKANTIS NUOTOLINIU BŪDU 

 

1. Savarankiško mokymosi pamokos vyks kiekvieną dieną pagal savaitinį 

sinchroninių ir asinchroninių pamokų tvarkaraštį. Privaloma laikytis pamokų ir 

pertraukų laiko. 

2. Tėvai turi užtikrinti, kad vaikai savarankiškai atliktų užduotis, kurios bus pateiktos 

mokytojų. 

3. Mokiniai turi prisijungti ir  pažiūrėti užduotis ne vėliau, kaip 7.50 val. ryto. Naudosimės 

Tamo dienynu, vaizdo pamokomis per įvairias mokytojų nurodytas platformas. 

Informacijos perdavimo būdai vykdomi atskiru mokytojo ir mokinių susitarimu.  

4. Prisijungimų prie platformų kodai, nuorodos ir mokytojų dėstomos pamokos yra skirtos 

tik konkrečios klasės mokiniams, todėl jų platinti negalima. Visi vadovaujasi 

duomenų apsaugos taisyklėmis ir atsakomybėmis.  

5. Nuotoliniu būdu besimokančių mokinių lankomumo apskaita tvarkoma Tamo dienyne 

pagal mokinių prisijungimų duomenis.  

6. Pastebėjęs, kad mokinys nesijungė prie platformos dvi pamokas iš eilės, dalyko 

mokytojas informuoja klasės kuratorių, socialinį pedagogą (1-2 klasės), psichologą (3-

4 klasės). 

7. Užduotys turi būti atliktos tą pačią dieną. Jeigu mokiniai neturi galimybės prisijungti 

prie platformos tvarkaraštyje nurodytu laiku, užduotis atlieka jiems palankiu metu iki 

nurodyto termino.  

8. Grįžtamajam ryšiui, gali būti prašoma atliktus darbus fotografuoti, filmuoti ir atsiųsti į 

mokytojo nurodytą platformą. 

9. Vaizdo pamokų metu įjungti kamerą, laikytis kalbos kultūros taisyklių ir etiketo 

(nevalgyti, nevaikščioti, netriukšmauti).  

10. Nesityčioti ar kitaip netinkamai elgtis nuotolinio mokymosi metu. Jei pastebimos 

patyčios, netinkamas elgesys, informuojami: 

1.  Klasės kuratorius. 

2. Tėvai (pasikartojus): 

a. Telefonu. 

b. Vaizdo pokalbiu su mokiniu ir jo šeima (pokalbyje gali dalyvauti 

specialistai VGK narys, administracijos atstovas ir/ar kt.). 

3. Pasikartojant neteisėtiems veiksmams virtualioje aplinkoje (elektroninėms 

patyčioms), informacija gali būti perduota policijos pareigūnams. 

 

_________________________________________________________________ 

 


