
 

 

ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šios taisyklės reglamentuoja Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos mokinių elgesio taisykles, 

kurios padeda kurti geranorišką ir saugią gimnazijos aplinką visiems mokiniams, jų šeimos nariams, 
mokytojams, kitiems darbuotojams.  
2. Mokinio elgesio pagrindiniai principai - moralės ir etikos normų laikymasis, pagarba žmogui, 

darbštumas, sąžiningumas, pareigingumas, tolerancija, nepakantumas bet kokiam smurtui, 
atsakomybė už savo veiksmus. 

 
II. MOKINIO TEISĖS 

 

3. Mokinys turi teisę: 
3.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius; 

3.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 
3.3. gauti psichologo, socialinio pedagogo ir sveikatos priežiūros specialisto pagalbą; 
3.4. gauti informaciją apie savo pasiekimų įvertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

3.5. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje; 
3.6. reikšti savo nuomonę apie ugdymosi aplinką, dalyvauti mokymo įstaigos savivaldos veikloje, 

įvairiuose popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius; 
3.7. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokymo įstaigos vidaus tvarkos taisyklėmis; 
3.8. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas; 

3.9. pranešti gimnazijos administracijai, socialiniam pedagogui apie vaiko teisių pažeidimus, blogą 
mokytojų, mokinių ar kitų asmenų elgesį su juo, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka 

ginti savo teises. 
 
III. MOKINIO PAREIGOS 

 

4. Mokinys privalo: 

4.1.  stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti mokymo įstaigos bendruomenės 
narius ir jų nuomonę. 
4.2. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Praleistas pamokas turi 

pateisinti tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliai, gydytojų pažymos ar kitų įstaigų išrašyti dokumentai 
klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 3 dienas nuo atvykimo į mokyklą dienos. Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip 3 iš eilės praleistas dienas. 
4.3. laikytis higienos reikalavimų: 1–4 gimn. klasių moksleiviams  Šilalės Simono Gaudėšiaus 
gimnazijos uniforma yra privaloma. Kūno kultūros pamokose būti su sportine apranga ir bateliais, 

patalpose būti be viršutinių rūbų. 
4.4.  gimnazijoje mokiniai privalo  dėvėti gimnazijoje patvirtintą uniformą – mėlynos spalvos 

švarkelį ir gimnazijos ženkliuką. Uniformos dėvėjimą reglamentuoja direktoriaus įsakymu 
patvirtinta Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarka. 
4.4.1.  Visi gimnazijos mokiniai gimnazijoje privalo pirmadieniais – ketvirtadieniais dėvėti 

tvarkingą gimnazisto uniformą.  
4.4.2.  Uniforma privaloma per egzaminus, įskaitas, valstybinių švenčių minėjimą, atstovaujant 

gimnazijai  kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose. 

4.4.3.  Be uniformos gimnazijos mokiniai gali ateiti: 



- penktadieniais;  

- į išvykas ir ekskursijas, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos vadovas 
dėl išvykos/ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių; 

- į gimnazijos poilsio vakarus; 
- nuo birželio 1 d.; 
- kitais gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais. 

4.4.4.  Be uniformų mokiniai neaptarnaujami gimnazijos bibliotekoje ir raštinėje. 
4.4.5.  Už uniformos dėvėjimo apskaitą atsakingas klasės seniūnas, kuris kiekvieną dieną pažymi 

uniformos nedėvinčius mokinius tam skirtame žurnale, ir klasės auklėtojas, kuris pateikia duomenis 
apie uniformos dėvėjimą klasę kuruojančiam direktoriaus pavaduotojui ugdymui. 
4.4.6.  Sportinė apranga ir avalynė dėvima ir avima tik per sporto užsiėmimus. 

4.5. Saugoti ir tausoti gimnazijos turtą, inventorių, vadovėlius,  mokymo priemones, taupyti 
elektros energiją, vandenį. 

4.6. Pamokų metu stropiai mokytis, netrukdyti kitiems mokiniams ir mokytojui, atlikti mokytojo 
pateiktas užduotis. Mokinys gali būti pašalintas iš pamokos, renginio, jei nesilaiko mokinio elgesio 
taisyklių. Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis 

konsultavimo patalpoje arba skaitykloje, prižiūrimas vadovo paskirto darbuotojo. 
4.7. Išeiti iš pamokos ar  mokymo įstaigos pamokų metu leidus tik mokytojui, auklėtojui ar 

mokyklos administracijai. 
4.8. Pertraukų metu nebėgioti, netriukšmauti, nešiukšlinti, nesėdėti ant palangių, kultūringai elgtis. 
4.9. Stropiai atlikti budinčiojo pareigas.  

4.10. Už sugadintą gimnazijos turtą atlyginti nustatyta tvarka. 
4.11. Gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje, valgykloje  laikytis tose patalpose nustatytos tvarkos. 

4.12. Dalyvauti socialinėje veikloje, popamokiniuose renginiuose, projektinėje veikloje.  
4.13. Pamokų ir popamokinės veiklos, gimnazijos švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų, 
trenerių, vadovų, auklėtojų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių. 

4.14. Atleistiems nuo kūno kultūros pamokų stebėti pamoką sporto salėje arba kitoje vietoje, kur 
vyksta kūno kultūros pamoka, arba atlikti kitas mokytojo paskirtas užduotis. 

4.15. Laisvos pamokos metu mokinys  gali būti skaitykloje, bibliotekoje, konsultavimo patalpoje; 
pietų pertraukos metu – valgykloje.  
4.16. Žinoti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės saugos ir darbo saugos taisyklių. 

4.17. Nesinešioti į mokyklą ugdymo procesui nereikalingų daiktų. 
 

IV. MOKINIUI  DRAUDŽIAMA 

 
5.  gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniui draudžiama: 

6.  naudoti fizinį ir psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, 
reikalauti pinigų ar daiktų; 

7.  rūkyti ir turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines 
medžiagas; 
8. atsinešti degtukus, žiebtuvėlius, dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias 

medžiagas ir jas naudoti; 
9.  naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais pamokos  ar popamokinės  veiklos 

metu. Jeigu mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik 
tėvams (globėjams); 
10. pamokų, kitų užsiėmimų metu  kramtyti kramtomąją gumą, valgyti; 

11. lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus. 
 

V. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS  

 



12. Paskatinimai: 

12.1 pagyrimo ir padėkos raštai, padėkos TAMO dienyne, gimnazijos tinklapyje, laimėjimų 
viešinimas gimnazijos stenduose; 

12.2. apdovanojimas gimnazijos garbės ženkliuku už ypač reikšmingus pasiekimus; 
12.3 apdovanojimas atminimo dovanomis; 
12.4. kvietimai į įvairius renginius pažangiausiems mokiniams; 

12.5.ekskursijos Lietuvoje ir už Lietuvos ribų aktyviausiems ir geriausiai besimokantiems 
mokiniams. 

13. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles taikomos nuobaudos: 
13.1. klasės auklėtojo įspėjimas žodžiu ar raštu; 
13.2. informacinis raštas tėvams (globėjams, rūpintojams) apie netinkamą elgesį. 

13.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į gimnaziją. 
14. Už sistemingus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinys gali būti svarstomas Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje, Mokytojų taryboje, Gimnazijos taryboje, įrašomas į rizikos grupės 
mokinių, su kuriais dirbamas prevencinis darbas, sąrašą. 
15. Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos:  

15.1. pastaba;  
15.2. papeikimas; 

15.3. griežtas papeikimas; 
15.3. pašalinimas iš mokymo įstaigos. Mokinio pašalinimo iš mokymo įstaigos klausimas gali būti 
sprendžiamas už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystes, alkoholio, narkotinių ir kitų 

psichotropinių medžiagų atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo 
įstaigoje, 70 procentų pamokų be priežasties praleidimą per 1 pusmetį, elgesį, keliantį akivaizdžią 

grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui. 
 

VI. FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ 

16. Už mokinio padarytą materialinę žalą (sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, 
suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). 

17. Gimnazijos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų, rūpintojų) iki nurodyto termino 
sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus 
dokumentus. 

___________________________________________________________________ 


