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GIMNAZIJOS MOKINI Ų ETIKOS TAISYKL ĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gimnazijos mokinių etikos taisyklės parengtos vadovaujantis gimnazijos nuostatais, 
nutarimais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 
2012-08-28 įsakymu Nr. V-1268 patvirtintomis Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių 
taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams.  
 

II. MOKINIO PAREIGOS 
 
2. Mokinys: 
 
2.1. gerbia kitų teises, neįžeidinėja, nežemina kitų bendruomenės narių orumo ir yra gerbiamas;  

 
2.2. pamokų, pertraukų ir išvykų metu elgiasi kultūringai, saugiai ir atsakingai; 
 
2.3. sveikinasi su visais gimnazijos darbuotojais, draugais, gimnazijoje besilankančiais svečiais; 
 
2.4. stropiai mokosi; 
 
2.5. puoselėja savo gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 
 
2.6. atstovauja klasę ir gimnaziją įvairiuose gimnazijos, miesto, šalies bei tarptautiniuose 

renginiuose; 
 
2.7. pamokų metu atlieka mokytojo paskirtas užduotis, aktyviai dalyvauja pamokose, neužsiima 

pašaline veikla, nesinaudoja nereikalingomis priemonėmis; 
 
2.8. tinkamai pasiruošia pamokoms: atlieka namų darbus, turi visas reikiamas priemones 

(knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, sporto aprangą ir kt.); 
 
2.9. lanko visas pamokas, pasirinktus neformaliojo švietimo užsiėmimus ir nevėluoja į juos;  

 
2.10. neatvykęs į mokyklą 1–3 dienas, klasės auklėtojui pateikia raštišką tėvų paaiškinimą, 

nedalyvavęs pamokose daugiau nei tris dienas – gydytojo pažymą; 
 
2.11. norėdamas išeiti iš pamokų dėl rimtos priežasties, praneša dalyko mokytojui, klasės 

auklėtojui ar administracijos atstovui ir gauna jų raštišką leidimą; 
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2.12. kasdien dėvi tvarkingą mokyklinę uniformą (žr. gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka); 
2.13. kasdien prisijungia prie elektroninio dienyno, skaito aktualią informaciją, domisi savo 

pažanga; 
 
2.14. kasmet profilaktiškai pasitikrina sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. auklėtojui pateikia sveikatos 

pažymą; 
 
2.15. kabinetuose pats prižiūri darbo vietą, po pamokos sutvarko, pastebėjęs sugadintą 

inventorių, tuoj pat praneša mokytojui; 
 
2.16. gerbia asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę bei skatina savo bendramokslius tai 

daryti, atlygina padarytą materialinę bei moralinę žalą (žr. ,,Žalos atlyginimas“); 
 
2.17. valgykloje valgo tik pertraukų ir laisvų pamokų metu arba po pamokų; 
 
2.18. pasibaigus pamokoms laukia neformaliojo švietimo užsiėmimų, ruošia namų darbus ar 

ilsisi 101 kab. 
 

2.19. į gimnaziją ir jos teritoriją nesineša tabako ir elektroninių cigarečių; 
 
2.20. laikosi saugaus elgesio taisyklių. 
 

III. MOKINIO TEIS ĖS 
 
3. Mokinys turi teisę: 

 
3.1. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; 

 
3.2. į poilsį, atitinkantį jo amžių bei sveikatą; 
 
3.3. mokytis pagal savo sugebėjimus ir poreikius bei įgyti pagrindinio ir vidurinio ugdymo 

bendrosiose programose numatytas bendrąsias kompetencijas, žinias, gebėjimus ir įgūdžius 
atitinkantį išsilavinimą; 

 
3.4. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, 

fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės 
gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos 
įstatymams; 

 
3.5. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;  
 
3.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje nuostatais nustatyta tvarka; 
 
3.7. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys; 
 
3.8. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą; 

 
3.9. gauti mokytojo pagalbą pamokų ir konsultacijų metu; 
 
3.10. per vieną dieną nerašyti daugiau kaip vieno kontrolinio darbo, apie kurį turi būti pranešta 

prieš savaitę (kontroliniu darbu nelaikoma apklausa raštu, trunkanti 15-20 min.);  
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3.11. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje, higienos reikalavimus atitinkančioje darbo vietoje; 
 
3.12. savarankiškai mokytis pagrindinio ir vidurinio ugdymo programų atskirus ar visus dalykus, 

jų modulius, jei neturi galimybės mokytis grupine mokymosi forma (kasdieniu būdu). 
 

IV. MOKINI Ų DRAUSMINIMO PRIEMON ĖS 
 
4. Praleidus per mėnesį 7 pamokas be pateisinamos priežasties – auklėtojo pastaba mokiniui ir 

informacija tėvams (globėjams) elektroniniame dienyne ir individualus pokalbis. 
 

5. Praleidus per mėnesį 15 pamokų be pateisinamos priežasties arba pakartotinai gavus pastabą 
– raštiškas direktoriaus papeikimas ir individualus pokalbis. 

 
6. Praleidus per mėnesį 20 pamokų be pateisinamos priežasties arba pakartotinai gavus raštišką 

direktoriaus papeikimą – griežtas direktoriaus papeikimas. Gavęs griežtą papeikimą mokinys 
kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. 

 
7. Jeigu gimnazistas 3 kartus pastebimas be uniformos – auklėtojo pastaba mokiniui ir 

informacija tėvams elektroniniame dienyne ir individualus pokalbis. 
 
8. Jeigu gimnazistas 6 kartus pastebimas be uniformos arba pakartotinai už tai gauna pastabą – 

raštiškas direktoriaus papeikimas ir individualus pokalbis. 
 
9. Jeigu gimnazistas 12 kartų pastebimas be uniformos arba pakartotinai už tai gauna papeikimą 

– griežtas direktoriaus papeikimas. Gavus griežtą papeikimą mokinys kartu su tėvais 
kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. 

 
10. Praleidęs per pusmetį 1/2 pamokų be pateisinamos priežasties, gimnazijos tarybos nutarimu 

gali būti pašalintas iš gimnazijos (sukakus 16 metų) arba paliktas kartoti kurso. 
 
11. Du kartus svarstytas Vaiko gerovės komisijoje mokinys šalinamas iš gimnazijos. 
 
12. Už naudojimąsi mobiliaisiais telefonais pamokos metu, nusirašinėjimą, šiukšlinimą, 

keiksmažodžių vartojimą – mokytojo arba auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne. Gavus 
pakartotinę pastabą – raštiškas direktoriaus papeikimas. 

 
13. Už azartinius arba žaidimus, kurie gali sukelti grėsmę žmogaus sveikatai, padaryti finansinę 

žalą arba pažeminti orumą – griežtas direktoriaus papeikimas. Gavęs griežtą papeikimą 
mokinys kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. 

 
14. Už rūkymą gimnazijos teritorijoje ir jos prieigose, rūkalų turėjimą – griežtas direktoriaus 

papeikimas. Gavęs griežtą papeikimą mokinys kartu su tėvais (globėjais)  kviečiamas į Vaiko 
gerovės komisijos posėdį. Pasikartojus nusižengimui, informuojamas Kauno VPK CPK 
Centro policijos nuovados nepilnamečių reikalų inspektorius. 

 
15. Už alkoholinių gėrimų, kvaišalų vartojimą gimnazijoje, jų turėjimą, atvykimą į gimnaziją 

nuo jų apsvaigus – griežtas direktoriaus papeikimas. Apie tai informuojamas nepilnamečių 
reikalų inspektorius. Gavęs griežtą papeikimą mokinys kartu su tėvais (globėjais) kviečiamas 
į Vaiko gerovės komisijos posėdį. 

 
16. Drausminių nuobaudų skyrimas yra viešas: su juo supažindinami pažeidėjai, jų tėvai 

(globėjai) ir gimnazijos bendruomenė. 
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17. Pastabos, papeikimai kaupiami mokinio asmens byloje arba mokytojų kambaryje esančiame 

klasės aplanke. Mokiniai bei jų tėvai (globėjai) apie juos informuojami elektroniniame 
dienyne bei žodžiu ar telefonu.  

 
V. ŽALOS ATLYGINIMAS 

 
18. Mokinys: 
 
18.1. sutvarko, remontuoja arba pakeičia sugadintą inventorių nauju; 

 
18.2. sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais; 
 
18.3. atsiskaito už pamestus ir sugadintus vadovėlius bei grožinę literatūrą nupirkdamas naują 

vadovėlį ar kitą nurodytą knygą; 
 
18.4. tinkamai atsiprašo už padarytą moralinę skriaudą. 
 

VI. MOKINI Ų SKATINIMAS 
 
19. Mokiniai gali būti skatinami už: 
 
19.1. gerą ir labai gerą mokymąsi bei elgesį; 

 
19.2. atstovavimą gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose 

ir kituose renginiuose; 
 
19.3. aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose; 
 
19.4. aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje; 
 
19.5. pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams; 
 
19.6. už gerą lankomumą, nepraleidus nei vienos pamokos arba praleidus tik direktoriaus 

įsakymu (dalyvaujant olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir 
kituose ne gimnazijos organizuotuose renginiuose); 

 
19.7. už kitą veiklą, kuri formuoja teigiamą gimnazijos įvaizdį. 
 
20. Mokinių skatinimo priemonės: 
 
20.1. pagyrimai elektroniniame dienyne; 

 
20.2. nuotraukos stende gimnazijoje ar interneto svetainėje; 
 
20.3. direktoriaus įsakymai; 
 
20.4. gimnazijos padėkos raštai; 
 
20.5. atminimo dovanėlės; 
 
20.6. talentingų mokinių ir jų tėvų (globėjų) pagerbimas iškilmingo renginio metu; 
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20.7. ekskursijos (jei yra galimybė jas finansuoti iš paramos lėšų). 
 

VII. GIMNAZIJOS UNIFORMOS D ĖVĖJIMO TVARKA 
 
21. Kiekvieną dieną privaloma: 
 
21.1. tamsiai žalias gimnazijos uniforminis švarkelis; 

 
21.2. vaikinams – tvarkingos, nesuplyšusios, juodos klasikinės kelnės arba juodi džinsai, 

merginoms – tokios pat kelnės arba uniforminis languotas sijonas; 
 
21.3. po švarkeliu – tvarkingi, juosmenį visiškai dengiantys ir krūtinės bei nugaros 

neapnuoginantys marškiniai arba palaidinukė, megztukas, liemenė. 
 
22. Švenčių dienomis, renginių metu ir gimnazijoje lankantis svečiams privaloma:  
 
22.1. tamsiai žalias gimnazijos uniforminis švarkelis; 

 
22.2. vaikinai: balti marškiniai, kaklaraištis ir tamsiai žalios gimnazijos uniforminės kelnės; 
 
22.3. merginos: balti marškiniai, gimnazijos uniforminis languotas sijonas ir kūno spalvos 

neraštuotos pėdkelnės. 
 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 
24. Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina gimnazijos Mokinių taryba. 
 

_________________________________________ 


