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VILNIAUS GABIJOS PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) parengtos remiantis mokyklos veiklą 

reglamentuojančiais dokumentais. 

2. Taisyklės parengtos siekiant sukurti pozityvų mikroklimatą ir saugią aplinką 

progimnazijoje bei reglamentuoti visiems mokiniams vienodas elgesio normas.  

3. Mokiniai turi laikytis šių Taisyklių. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4. Mokiniai turi teisę: 

4.1. įgyti pradinio ir pagrindinio ugdymo I pakopos programas atitinkantį išsilavinimą; 

4.2. gauti informaciją apie mokymąsi; 

4.3. gauti mokymosi pagalbą; 

4.4. gauti pagalbą iš visuomenės sveikatos priežiūros specialistės, psichologo, 

socialinio pedagogo, logopedo, klasės vadovo, mokytojų, administracijos; 

4.5. dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje; 

4.6. dalyvauti mokyklos neformalaus ugdymo ir nepamokinėje veikloje; 

4.7. bendradarbiaudami su mokytojais, dalyvauti, siūlyti ir inicijuoti naujus renginius, 

šventes, akcijas, diskusijas ir projektus; 

4.8. klysti, klausti ir taisyti klaidas; 

4.9. būti gerbiami, turėti galimybę išsakyti savo nuomonę gerbiant kitus, būti 

išklausyti ir įvertinti; 

4.10. savo akademiniais, sporto ir kūrybiniais pasiekimais garsinti mokyklą už jos ribų; 
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4.11. burtis į mokinių organizacijas, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

įstatymams. 

5. Mokinių pareigos: 

5.1. gerbti mokyklą, mokytojus ir kitus bendruomenės narius, nenaudoti fizinio, 

psichologinio smurto, nevartoti necenzūrinių žodžių. Pastebėjus netinkamą elgesį, pranešti galinčiam 

padėti mokyklos darbuotojui (socialiniam pedagogui, mokytojui, administracijos atstovui, budėtojui 

ar kitam, tuo metu arčiausiai esančiam suaugusiam žmogui); 

5.2. sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – stropiai mokytis; 

5.3. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be pateisinamos priežasties. Kiekviena 

praleista pamoka turi būti pateisinta remiantis Vilniaus Gabijos progimnazijos lankomumo apskaitos 

ir mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašu; 

5.4.  mokykloje būti be gobtuvo, lauko drabužių, vilkėti tvarkingą uniformą;  

5.5. nevartoti, neplatinti ir nesinešti į mokyklą alkoholio, narkotinių, toksinių, 

psichotropinių medžiagų ir kitų su ugdymu nesusijusių daiktų; 

5.6. nežaisti azartinių žaidimų ar žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus 

mokinius, sugadinti inventorių, patalpas; 

5.7. išmanyti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės apsaugos ir darbo saugos 

taisyklių; 

5.8. tinkamai derinti mokymąsi, darbą ir poilsį, gerbti savo ir kitų laiką; 

5.9. nesikviesti ir nesivesti į mokyklą pašalinių asmenų; 

5.10. į mokyklą atvykus dviračiu ar paspirtuku, mokyklos teritorijoje juos vesti, palikti 

tik tam skirtose vietose; 

5.11. išeiti iš mokyklos teritorijos tik pamokoms pasibaigus arba turint 

mokytojo/tėvų/globėjų leidimą; 

5.12. tausoti mokyklos turtą. Sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą padarytą žalą 

atlygina tėvai / globėjai / rūpintojai įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka. 

 

III. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

 

6. Pamokų metu mokinai privalo: 

6.1. į pamoką ateiti ne vėliau nei nuskambėjus pirmam skambučiui; 

6.2. Be mokytojo leidimo pamokoje nesinaudoti mobiliuoju telefonu, išmaniuoju 

laikrodžiu, MP3 grotuvu, ausinukais. Nesilaikant šios taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio 

šiuos daiktus, kurie perduodami kuruojančiam / budinčiam administracijos atstovui. Daiktai 

grąžinami tik mokinio tėvams / globėjams / rūpintojams; 
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6.2. turėti visas pamokai reikiamas priemones; 

6.3. sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje; 

6.4. iš pamokos išeiti tik ypač svarbiais atvejais gavus mokytojo leidimą; 

 

IV. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

7. Pertraukų metu mokiniai privalo: 

7.1. laikytis saugos reikalavimų: ramiai vaikščioti, kalbėti nekeldami balso, palaikyti 

tvarką; 

7.2. klausyti mokyklos darbuotojų ir budinčių mokinių nurodymų; 

7.3. viešai nedemonstruoti intymios draugystės; 

7.4. būti mokyklos teritorijoje.  

 

V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE 

 

8. Valgykloje mokiniai privalo: 

8.1. maitintis jiems skirtu metu; 

8.2. kalbėti nekeldami balso, tvarkingai laukti eilėje; 

8.3. pavalgę nunešti indus į tam skirtą vietą; 

8.4. klausyti mokyklos darbuotojų ir budinčių mokinių nurodymų. 

 

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

 

9. Mokiniai skatinami už gerą elgesį, lankomumą ir / ar akademinius rezultatus: 

9.1.  žodine padėka /pagyrimu; 

9.2. padėka / pagyrimu Tamo dienyno Pagyrimų / Pastabų skiltyje; 

9.3. Padėkos raštais; 

9.4. esant galimybėms, drausmingiausių ir pažangiausių mokinių išvyka mokslo metų 

pabaigoje; 

9.5. mokslo metų pabaigoje organizuojama nominacijų įteikimo ceremonija, kurioje 

apdovanojami mokyklos vardą garsinę už jos ribų mokiniai ir puikiai besimokantys bei nuobaudų 

neturintys mokiniai. 

10. Mokiniams už nepažangų mokymąsi ir elgesį skiriamos nuobaudos: 

10.1. žodinės pastabos; 

10.2. nuobauda Tamo dienyno Pagyrimų / Pastabų skiltyje. 
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VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 15 d. mokinys yra pasirašytinai 

supažindinamas su Mokinių elgesio taisyklėmis. 

12. Mokinys pats atsako už asmeninius daiktus, atsineštus į mokyklą. 

13. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties 

ir / ar kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, vadovaujamasi Rekomendacijomis dėl 

poveikio taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo ministro 201208-28 

d. įsakymu Nr. V–1268). 

14. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje. 

 

____________________________ 

 

 


