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VILNIAUS VLADISLAVO SIROKOMLĖS GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazija ugdo dorą, kūrybingą, atsakingai priimančią
sprendimus asmenybę, besivadovaujančią vertybinėmis nuostatomis, pasiruošusią tarnauti
visuomenės gerovei.
2. Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės)
reglamentuoja mokinių darbą ir gimnazijos vidaus tvarką bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio
normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas.
3. Taisyklių pagrindas – Lietuvos švietimo įstatymo 46 straipsnis: Mokinių teisės ir pareigos, Vaiko
teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai teisės aktai ir Gimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojantys dokumentai.
II. MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS
4. Mokinio teisės
4.1. Teisė į informaciją:
4.1.1. būti supažindintam su gimnazijos ugdymo planu bei dalykų programomis;
4.1.2. gauti informaciją apie visus su ugdymu susijusius klausimus;
4.1.3. reguliariai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą;
4.1.4. gauti informaciją apie švietimo sistemą, profesinio mokymo, aukštesniųjų ir aukštojo mokslo
studijų programas, specialybių bei profesijų turinį, mokymosi galimybes kitų šalių mokyklose,
įsidarbinimo galimybės Lietuvos darbo rinkoje;
4.1.5. būti supažindintam su bibliotekos fondu (žodynais, žinynais, literatūra ir t.t.), skaitykla,
mokymosi skaitmeninėmis priemonėmis;
4.1.6. būti supažindintam su saugos reikalavimais, šiomis Taisyklėmis bei kitais gimnazijos veiklą
reglamentuojančiais dokumentais;
4.1.7. gauti informaciją apie pagalbą teikiančias institucijas.
4.2. Teisė į mokymąsi:
4.2.1. mokytis savitarpio pagarba ir bendradarbiavimu pagrįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje;
4.2.2. turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
4.2.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, išsakyti savo nuomonę ir teikti
pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo gerinimo (Gimnazijos taryboje, Mokinių taryboje,
klasės valandėlėse ir kitur), gauti grįžtamąjį ryšį apie priimtus sprendimus bei pakeitimus;
4.2.4. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, turėti galimybę būti išrinktam į gimnazijos ir šalies
mokinių savivaldos institucijas.
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4.3. Teisė į pagalbą:
4.3.1. mokinys turi teisę gauti:
4.3.1.1. socialinę pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę pagalbą, sveikatos priežiūrą;
4.3.1.2. dalykų mokytojų teikiamą konsultacinę pagalbą;
4.3.1.3. nemokamą maitinimą ir kitą socialinę pagalbą.
5. Mokinio pareigos
5.1. Mokinys privalo:
5.1.1. nuo 14 m. pasirašyti su mokykla Mokymosi sutartį (vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) turi
būti supažindintas su mokinio įsipareigojimais (mokinio iki 14 metų Mokymosi sutartį pasirašo
mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
5.1.2. sudarius Mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų bei mokyklos vidaus tvarką nustatančių
dokumentų reikalavimų;
5.1.3. lankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti mokytojus ir kitus
gimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų, gerbti ir saugoti Gimnazijos
vardą;
5.1.4. mokytis pagal pradinio ir pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų;
5.1.5. kasmet iki rugsėjo 15 d. pristatyti Vaiko sveikatos pažymą (forma Nr. 027-1/a).
6. Mokinio elgesio taisyklės
6.1. Gimnazijoje mokinys privalo:
6.1.1. atėjęs į gimnaziją privalo nusivilkti viršutinius drabužius, kurie paliekami gimnazijos
drabužinėje arba tam skirtose vietose;
6.1.2. drabužinėje laikytis eilės, nesistumdyti, netrukdyti kitiems palikti ar pasiimti drabužius,
avalynę;
6.1.3. eidamas į neformaliojo ugdymo užsiėmimus, viršutinius drabužius turi palikti užsiėmimą
vedančio mokytojo nurodytoje vietoje. Masinių renginių metu viršutiniai drabužiai paliekami
drabužinėse ar kitose organizatorių nurodytose vietose;
6.1.4. žinoti ir tiksliai vykdyti šias Taisykles, priešgaisrines taisykles, be priekaištų vykdyti
saugumo technikos reikalavimus;
6.1.5. laiku atvykti į gimnaziją. Prieš pirmą skambutį turi būti prie kabineto, kuriame vyks pirma
pamoka. Prieš kitas pamokas atvykti į kabinetus, kuriuose vyks pamokos, iki skambučio;
6.1.6. vėluojantis mokinys privalo pasirašyti vėlavimo žurnale ir pasiaiškinti klasės vadovui.
Dažnai vėluojantis (daugiau kaip 3 kartus per mėnesį) mokinys, privalo raštu pasiaiškinti
socialiniam pedagogui;
6.1.7. nepasibaigus pamokoms, mokinys iš gimnazijos išleidžiamas tik gavęs raštišką
administracijos ar klasės vadovo leidimą;
6.1.8. po praleistų pamokų į gimnaziją pirmą dieną atėjęs mokinys privalo pateikti klasės vadovui
gydytojo patvirtintą praleistų pamokų pateisinimo pažymą, tėvų, globėjų ar rūpintojų (tėvai,
globėjai, rūpintojai gali pateisinti ne daugiau kaip tris iš eilės nelankytas dienas) raštišką praleistų
pamokų pateisinimą ar kitą pateisinantį dokumentą;
6.1.9. į kabinetą gali įeiti tik mokytojui leidus;
6.1.10. būti pasiruošę pamokoms ir turėti visas pamokai būtinas priemones;
6.1.11. pamokų metu turi būti drausmingas, mandagus, nevalgyti ir nekramtyti kramtomosios
gumos;
6.1.12. mokiniui draudžiama per pamokas naudotis ugdymui nereikalingais daiktais (mobiliaisiais
telefonais, grotuvais ir kitais) ir laikyti juos ant suolo;
6.1.13. atsakyti už savo darbo vietos tvarką;
6.1.14. kabinetuose naudotis priemonėmis gali tik mokytojui leidus;
6.1.15. apie neatliktus namų darbus turi informuoti mokytoją prieš prasidedant pamokai;
6.1.16. pamokai pasibaigus, turi sutvarkyti savo darbo vietą, mokymo priemones ir tik mokytojui
leidus gali tvarkingai išeiti iš kabineto;
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6.1.17. mokinys, atleistas nuo kūno kultūros pamokų, privalo būti sporto salėje arba jam gali būti
pasiūlyta kita veikla;
6.1.18. neturintis pamokų mokinys gali būti skaitykloje, bibliotekoje arba koridoriuose tam skirtose
vietose;
6.1.19. mokiniui neleidžiama pertraukų metu išeiti iš gimnazijos nuo spalio 1 dienos iki balandžio
30 dienos;
6.1.20. mokiniui draudžiama bėgioti laiptais, koridoriais, stumdytis, kaišioti kojas, čiuožinėti laiptų
turėklais, atidarinėti langus be mokytojo leidimo;
6.1.21. reaguoti į mokytojų ar kitų atsakingų budinčių asmenų pastabas ir iš karto vykdyti jų
nurodymus bei elgtis kultūringai, mandagiai, pagarbiai.
6.2. Bendraudamas su kitais (gimnazijos bendruomenės nariais) mokinys privalo:
6.2.1. gerbti save ir gimnazijos bendruomenės narius: bendrauti mandagiai, neignoruoti,
neapkalbinėti, būti tolerantiškas ir gerbti kito asmens įsitikinimus, požiūrį, pomėgius, išvaizdos,
elgesio ypatumus;
6.2.3. iškilus problemoms, turi jas spręsti aiškindamasis, o ne naudoti fizinės jėgos, psichologinio
spaudimo ir kitų netinkamų būdų;
6.2.4. būti nepakantus amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Susidūręs su tokiu elgesiu,
privalo informuoti klasės vadovą, budintį mokytoją, socialinį pedagogą ar gimnazijos
administraciją;
6.2.5. laikytis susitarimų ir vykdyti pareigas;
6.2.6. gerbti kiekvieno gimnazijos bendruomenės nario darbą;
6.2.7. rūpintis savo ir kitų saugumu;
6.2.8. mandagiai ir kultūringai sutikti gimnazijos svečius, suteikti jiems informaciją, esant reikalui,
juos palydėti.
6.3. Saugodamas gimnazijos ir bendruomenės narių turtą bei aplinką mokinys privalo:
6.3.1. gerbti asmeninę ir kiekvieno bendruomenės nario nuosavybę, neimti ir nesisavinti kito
asmens daiktų;
6.3.2. tausoti vadovėlius ir kitas mokymuisi skirtas priemones;
6.3.3. saugoti kabinetuose, aktų ir sporto salėje, valgykloje, bibliotekoje, skaitykloje ir kitose
patalpose esantį inventorių;
6.3.4. palaikyti estetišką ir tvarkingą gimnazijos aplinką.
6.4. Mokinio išvaizda:
6.4.1. mokinys, remdamasis Vilniaus Vladislavo Sirokomlės gimnazijos mokinių uniformos
dėvėjimo taisyklėmis (patvirtintomis direktoriaus 2017 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. V-118),
privalo vilkėti uniformą;
6.4.2. mokiniui po gimnaziją draudžiama vaikščioti su viršutiniais drabužiais (paltais, striukėmis,
užsidėti gobtuvus, kepures, mūvėti pirštines), o į sporto salę mokinys ateina turėdamas sportinę
aprangą ir avalynę.
6.5. Renginiuose mokinys privalo:
6.5.1. į renginį ateiti laiku;
6.5.2. prieš renginį kuprinę palikti klasėje, kurioje turėjo vykti pamoka, arba kitoje mokytojo
nurodytoje vietoje;
6.5.3. prieš renginį išjungti mobilųjį telefoną ir juo nesinaudoti;
6.5.4. renginio metu elgtis drausmingai ir kultūringai: klausyti ir/ar stebėti programą, garsiai
nereplikuoti ar nekomentuoti, nekelti triukšmo, nešvilpti;
6.5.5. renginio metu nevaikščioti, netrukdyti kitiems, nevalgyti;
6.5.6. iš renginio išeiti tik jam pasibaigus. Esant būtinybei, išeiti anksčiau, tai padaryti labai tyliai,
o jei renginys vyksta pamokų metu, tik išleidus dalyko mokytojui;
6.5.7. gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys prižiūrimas direktoriaus paskirto kito
darbuotojo.
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6.6. Valgykloje:
6.6.1. valgykloje ir bufete mokinys privalo elgtis kultūringai. Draudžiama išdykauti, stumdytis,
garsiai kalbėti, nepagarbiai elgtis, gadinti įrankius ir indus;
6.6.2. į valgyklą leidžiama įeiti tik nurodytu laiku;
6.6.3. mokinys turi klausyti budinčiųjų mokytojų bei mokinių;
6.6.4. vilkintis striukę ar paltą mokinys į valgyklą neįleidžiamas;
6.6.5. mokinys pamokų metu neaptarnaujamas. Neturintis pamokų mokinys gali pavalgyti;
6.6.6. pavalgęs mokinys privalo sutvarkyti vietą, indus palikti prie indų plovyklos;
6.6.7. gaunantis nemokamą maitinimą mokinys valgo pagal grafiką. 5-12 klasių mokiniai privalo
pateikti valgyklos darbuotojui tos pačios dienos talonus;
6.6.8. mokinys, kuriam reikalingas gydytojo skirtas tausojamasis maitinimas, privalo atsakingam už
maitinimą asmeniui pateikti reikiamą dokumentą.
6.7. Gimnazijos teritorijoje ir už jos ribų:
6.7.1. į išvykas, ekskursijas mokinys gali vykti tik lydimas mokytojo (-ų), gavusio direktoriaus
leidimą. Mokinys pasirašytinai supažindinamas su saugumo reikalavimais;
6.7.2. viešose vietose mokinys turi elgtis kultūringai, laikosi etikos taisyklių;
6.7.3. mokyklos kieme mokinys privalo vaikščioti tik takais, nesistumdyti, nemindžioti žolės,
nebėgioti;
6.7.4. mokiniui draudžiama gimnazijos teritorijoje ir už jos ribų turėti pirotechnikos gaminių,
psichiką veikiančių medžiagų (psichotropinių ir narkotinių, alkoholio, tabako, elektroninių cigarečių
ir kt.) bei jas vartoti;
6.7.5. už mokinio padarytą materialinę žalą atsako jis pats ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai). Jis ar jo
tėvai (globėjai, rūpintojai) iki nurodyto termino turi sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar
apmokėti remonto išlaidas.
7. Mokiniui draudžiama:
7.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės narių;
7.2. per pamokas naudotis mobiliuoju telefonu, mp3 grotuvu, ausinuku ir kitomis su mokymusi
nesusijusiomis priemonėmis (išimtis – leidus mokytojui);
7.3. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, gimnazijos darbuotojų)
veiklą ir pokalbius;
7.4. įsinešti į gimnaziją ir demonstruoti garso įrašus ar leidinius, galinčius skatinti ir propaguoti
terorizmą, rasizmą, žiaurų elgesį, fizinį ir psichologinį smurtą, pornografiją, žalingus įpročius;
7.5. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką,
elektronines cigaretes, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigusiam nuo jų;
7.6. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos
gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
7.7. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
7.8. be administracijos ar mokytojo suteikto leidimo naudotis gimnazijos kabinetais;
7.9. be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis;
7.10. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti.
III.

MOKINIO ATSAKOMYBĖ

8. Mokinys atsako:
8.1. už savo poelgius, už šių Taisyklių ir Mokymo sutartyje apibrėžtų įsipareigojimų laikymąsi;
8.2. už padarytą žalą. Jei mokinys nepilnametis – už sugadintus daiktus atsako jo tėvai (globėjai,
rūpintojai). Gimnazijai padaryta žala atlyginama vadovaujantis Lietuvos Respublikos Civilinio
kodekso ir kitų teisės aktų nuostatomis.
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IV.

PREVENCINĖS IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS

9. Gimnazijos ugdytiniams taikomos šios prevencinės priemonės:
9.1. dalyko ar budinčio mokytojo pokalbis su mokiniu, nesilaikančiu Mokinio elgesio taisyklių
(nedrausmingas elgesys, nepagarba mokytojui ir kitiems bendruomenės nariams, blogas
lankomumas, vėlavimas į pamokas ir kt.) bei klasės vadovo informavimas apie tai. Reikalui esant,
klasės vadovas apie netinkamą mokinio elgesį informuoja vaiko tėvus (globėjus, rūpintojus);
9.2. klasės vadovo pokalbiai su mokiniu apie netinkamą elgesį, tėvų informavimas apie mokinio
elgesio sunkumus bei galimų sprendimų paieška;
9.3. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu, nesilaikančiu Mokinio elgesio taisyklių, bei klasės
vadovo informavimas apie tai. Mokinys raštu turi paaiškinti netinkamo elgesio priežastis;
9.4. mokinio elgesiui nesikeičiant, mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas į
Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame aptariamos taikytos prevencinės priemonės, jų
veiksmingumas ir ieškoma galimų problemos sprendimo būdų;
9.5. mokiniui ir toliau nesilaikant Mokinio elgesio taisyklių bei Mokymo sutartyje apibrėžtų
įsipareigojimų, jo elgesys, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams), svarstomas
administracijos, Mokytojų tarybos posėdyje ir taikomos atitinkamos drausminimo priemonės;
9.6. apie mokinį, neturintį 16 metų ir šiurkščiai pažeidinėjantį Mokinio elgesio taisykles,
gimnazijos administracija informuoja Vaiko teisių apsaugos tarnybą ir/ar nepilnamečių reikalų
inspektorių;
9.7. apie mokinį, vyresnį negu 16 metų ir šiurkščiai pažeidinėjantį Mokinio elgesio taisykles,
mokyklos administracija informuoja nepilnamečių reikalų inspektorių.
10. Gimnazijos ugdytiniams taikomos šios drausminimo priemonės (nuobaudos):
10.1. pastaba žodžiu;
10.2. įrašas elektroniniame dienyne/pranešimas tėvams (globėjams, rūpintojams);
10.3. pastaba (įforminama direktoriaus įsakymu);
10.4. įspėjimas (įforminama direktoriaus įsakymu);
10.5. papeikimas (įforminama direktoriaus įsakymu);
10.6. griežtas papeikimas (įforminama direktoriaus įsakymu);
10.7. šalinimas iš gimnazijos remiantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 str. Priėmimas į
mokyklą, perėjimas į kitą mokyklą ir pašalinimas iš mokyklos (įforminama direktoriaus įsakymu ir
įrašu ugdytinio asmens byloje);
10.8. Mokinių drausminimo tvarka:
10.8.1. mokiniui, per mėnesį praleidusiam 30 proc. pamokų be pateisinamų priežasčių, skiriama
pastaba;
10.8.2. mokiniui, ignoruojančiam pastabas arba praleidusiam 50 proc. ir daugiau pamokų be
pateisinamų priežasčių, skiriamas įspėjimas;
10.8.3. mokiniui, per mėnesį praleidusiam 70 proc. pamokų be pateisinamų priežasčių, skiriamas
papeikimas. Mokinys, gavęs papeikimą, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) kviečiamas pas
mokyklos direktorių arba į Vaiko gerovės komisijos posėdį. Jiems neatvykus, apie mokinį,
neturintį 16 metų, pranešama Vaiko teisių apsaugos tarnybai ir/ar Nepilnamečių reikalų
inspektoriui;
10.8.4. už įžūlų elgesį, nuolatinį vėlavimą, chuliganizmą gimnazijoje ir trukdymą ugdymo procesui
skiriamas įspėjimas. Už tą patį nusižengimą antrą (ir daugiau) kartą skiriamas papeikimas, griežtas
papeikimas ar pašalinimas iš gimnazijos;
10.8.5. dėl necenzūrinių žodžių vartojimo, rūkymo gimnazijoje ar jos teritorijoje surašomas
pranešimas, kuris perduodamas nepilnamečių reikalų inspektoriui;
10.8.6. už alkoholinių gėrimų, kvaišalų vartojimą, turėjimą gimnazijoje, atvykimą į gimnaziją nuo
jų apsvaigusiam mokiniui skiriamas griežtas papeikimas ir apie tai informuojami tėvai (globėjai,
rūpintojai), nepilnamečių reikalų inspektorius;
10.8.7. mokinys, turintys 16 metų, gavęs 3 griežtus papeikimus, šalinamas iš gimnazijos;
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10.9. apie visas skirtas nuobaudas, įformintas direktoriaus įsakymu ir įrašu ugdytinio asmens
byloje, raštu informuojami ugdytinio tėvai (globėjai, rūpintojai);
10.10. drausminių nuobaudų apskaitą veda socialinis pedagogas, o tėvus (globėjus, rūpintojus)
informuoja klasės vadovas;
10.11. drausminė nuobauda galioja 1 metus nuo skyrimo dienos.
V.

MOKINIŲ SKATINIMAS

11. Gimnazijos ugdytiniai skatinami už:
11.1. atstovavimą gimnazijai miesto, šalies, tarptautinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose,
konferencijose, festivaliuose ir įvairiuose kituose aktualiuose renginiuose;
11.2. puikius mokymosi rezultatus ir pamokų lankomumą (nepraleista nė 1 pamoka);
11.3. aktyvų darbą gimnazijos savivaldos organizacijose;
11.4. už brandos atestatą su pagyrimu.
12. Skatinimo priemonės:
12.1. vieša klasės vadovo, mokytojo, pagalbą teikiančio specialisto, administracijos padėka žodžiu;
12.2. padėka e-dienyne;
12.3. sėkmingų darbų, pasiekimų pagarsinimas gimnazijos interneto svetainėje;
12.4. direktoriaus padėkos raštai;
12.5. ekskursijos/išvykos;
12.6. kitos priemonės, atsižvelgiant į gimnazijos galimybes.
VI.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Mokinių elgesio taisyklės galioja nuo jų patvirtinimo dienos visiems gimnazijos mokiniams.
14. Mokinių elgesio taisyklės skelbiamos interneto svetainėje.
15. Visi mokiniai turi būti supažindinami su Mokinių elgesio taisyklėmis pasirašytinai klasės
valandėlių metu.

___________________________
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Vilniaus Vladislavo Sirokomlės
vidurinės mokyklos tarybos nutarimu
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APROBUOTA
Vilniaus Vladislavo Sirokomlės vidurinės mokyklos
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