PATVIRTINTA
Švenčionių Zigmo Žemaičio
gimnazijos direktoriaus
2021 m gegužės 17 d. įsakymu
Nr. V-124
ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinio elgesio
taisyklės (toliau – Taisyklės) – tai Gimnazijos mokinių teises, pareigas, elgesio normas,
atsakomybę reglamentuojantis dokumentas.
2. Gimnazija, gerbdama mokinių teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo
įstatyme, privalo padėti mokiniui išsiugdyti ir išlaikyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą
(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir Gimnazijos nuosavybę bei
įpareigoja juos laikytis šių Taisyklių.
II. SKYRIUS
MOKINIO PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ IR IŠBRAUKIMO IŠ GIMNAZIJOS TVARKA
3. Mokinys į Gimnaziją priimamas vadovaujantis priėmimą reglamentuojančiais teisės
aktais, Švenčionių rajono savivaldybės Tarybos patvirtintu mokyklų tinklo pertvarkos planu,
suderinus su Švenčionių rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo, jaunimo ir
sporto skyriumi.
4. Mokinys į Gimnaziją priimamas pagal gyvenamąją vietą, atsižvelgiant į savivaldybės
nustatytas Gimnazijos aptarnavimo teritorijas.
5. Priimamas į Gimnaziją mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pateikia prašymą
raštu, asmens dokumento kopiją.
6. Mokinys į Gimnaziją priimamas direktoriaus įsakymu ir įtraukiamas į Gimnazijoje
besimokančių mokinių sąrašą, įregistruojamas Mokinių registre, jam išduodamas elektroninis
mokinio pažymėjimas.
7. Gimnazija su mokiniu ar jo tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaro nustatytos formos
Mokymo(si) sutartį po vieną egzempliorių kiekvienai šaliai.
8. Tėvai (globėjai, rūpintojai), pageidaujantys, kad vaikas būtų išbrauktas iš Gimnazijos
sąrašų, direktoriui privalo pateikti prašymą raštu.
9. Išvykdamas iš Gimnazijos mokinys atsiskaito su biblioteka ir grąžina mokinio
pažymėjimą. Mokiniui, atsiskaičiusiam su Gimnazijos biblioteka, išduodama nustatytos formos
pažyma.
10. Mokiniui išvykus, jo asmens byla lieka Gimnazijoje. Gavus mokyklos, kurioje
mokinys tęsia mokslą, prašymą, išsiunčiamos prašomų asmens bylos dokumentų kopijos ir
nustatyto pavyzdžio pažyma apie mokymosi rezultatus.
11. Mokinys iki 16 metų iš Gimnazijoje besimokančių mokinių sąrašo išbraukiamas tik
gavus pranešimą apie jo mokymąsi kitoje ugdymo įstaigoje ir tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.
Mokinys, turintis 16 metų, iš Gimnazijos sąrašų išbraukiamas jo paties prašymu.
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III. SKYRIUS
MOKINIO MAITINIMO GIMNAZIJOJE TVARKA
12. Gimnazijoje mokiniui sudaromos galimybės pavalgyti.
13. Mokinio maitinimas vykdomas, vadovaujantis „Maitinimo organizavimo
ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinės globos įstaigose tvarkos
aprašu“ (aktualia redakcija).
14. Gimnazijos valgyklos darbo laikas mokslo dienomis nuo 8.00 iki 15.00 val.
15. Mokinys Gimnazijos valgykloje aptarnaujamas naudojantis Eurofondo sistema
pateikiant apmokėjimui elektroninį mokinio pažymėjimą. Pametus elektroninį mokinio
pažymėjimą suteikiamas laikinasis pažymėjimas ir užsakomas naujas, už kurį pagal Eurofondo
pateiktą sąskaitą faktūrą pavedimu sumoka mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
16. Elektroninio mokinio pažymėjimo sąskaitą papildyti gali tėvai (globėjai, rūpintojai)
naudodamiesi Elektronine bankininkyste arba grynaisiais, atvykę į Gimnazijos valgyklą.
Nemokamą maitinimą gaunančiam mokiniui elektroninio mokinio pažymėjimo sąskaitą papildo
Švenčionių rajono savivaldybės administracija.
17. Mokinių maitinimo valgykloje laiką įsakymu tvirtina Gimnazijos direktorius.
IV. SKYRIUS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO GIMNAZIJOJE TVARKA
18. Mokinio uniforma – tai tamsiai žalios spalvos tekstilinis ar trikotažinis švarkas ar
megztinis su Gimnazijos emblema.
19. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis.
20. Mokinio uniformos dėvėjimas:
20.1. proginis – dėvimas švarkas arba megztinis (be gobtuvo) su kairėje viršutinėje
švarko arba megztinio (be gobtuvo) dalyje prisiūta Gimnazijos emblema, balti marškiniai,
kaklaraištis, kelnės ir/ar sijonas/sarafanas, derantys prie Gimnazijos uniformos spalvos (tamsiai
žalia). Mergaitėms rekomenduojamam dėvėti sijoną/sarafaną. Proginė Gimnazijos uniforma
dėvima Gimnazijoje organizuojamų renginių metu, egzaminų metu, atstovaujant Gimnazijai
olimpiadose, išvykose ir kt.;
20.2. kasdieninis – privalomai dėvima viršutinė Gimnazijos uniformos dalis –
Gimnazijos uniformos spalvos (tamsiai žalia) pasirinktinai švarkas, megztinis ar džemperis (su
gobtuvu arba be jo) su kairėje viršutinėje švarko, megztinio, džemperio (su gobtuvu arba be jo)
dalyje prisiūta Gimnazijos emblema. Prie viršutinės Gimnazijos uniformos dalies
rekomenduojama dėvėti derančias kelnes, sijoną/sarafaną.
20.3. mokinio uniforma Gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti nedėvima;
20.4. kiekvieną penktadienį leidžiama nedėvėti mokinio uniformos;
20.5. pažintinės veiklos, mokinių vykimo į baseiną dienomis jose dalyvaujantiems
mokiniams leidžiama nedėvėti uniformos.

V. SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS
21. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Vaiko
teisių apsaugos konvencijoje, Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų ir kituose
įstatymuose numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
22. Mokinys turi teisę:
22.1. mokytis Gimnazijoje pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius
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standartus atitinkantį priešmokyklinį, pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą;
22.2. konsultuotis su Gimnazijos mokytojais, pagalbos mokiniui specialistais,
Gimnazijos vadovais, gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir
specialiąją pagalbą;
22.3. reikalauti objektyvaus mokymosi pasiekimų vertinimo, dalyvauti svarstant
ugdymo proceso organizavimo klausimus, teikti pasiūlymus dėl galimo jo gerinimo, gauti su
mokymusi bei pasiekimų vertinimu susijusią informaciją;
22.4. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje,
higienos reikalavimus atitinkančioje Gimnazijos aplinkoje.
22.5. gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, privalomus
bei pasirenkamuosius dalykus, modulius, jų pasirinkimo ir keitimo tvarką, mokymo(si) formas;
22.6. pagal savo gebėjimus pasirinkti mokymosi kursą, pasirenkamųjų dalykų
programas, neformaliojo švietimo veiklą, įgyti valstybinius standartus atitinkantį priešmokyklinį,
pradinį, pagrindinį arba vidurinį išsilavinimą;
22.7. pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą ar etiką);
22.8. nustatyta tvarka (pagal gydytojų komisijos sprendimą) mokytis namuose;
22.9. esant svarbioms priežastims (pvz., netinkamas mikroklimatas klasėje), mokinio
ar jo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, Gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys gali būti
perkeltas į paralelinę klasę;
22.10. nemokamai naudotis Gimnazijos mokymo(si) priemonėmis, vadovėliais ir kita
literatūra, klasėse ir kabinetuose, salėse esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga
(tik mokymosi tikslams);
22.11. būti nemokamai pavežamas į/iš Gimnazijos mokykliniu arba viešuoju transportu
(kurie gyvena toliau negu 3 km. nuo Gimnazijos);
22.12. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje, įvairių darbo grupių veikloje, teikti siūlymus
savivaldos institucijoms bei Gimnazijos vadovams dėl ugdymo proceso, neformaliojo švietimo
tobulinimo, veiklos kokybės gerinimo, prisidėti prie šiuolaikiškos Gimnazijos kūrimo, remti
Gimnaziją;
22.13. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
22.14. gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant savo elgesį.
VI. SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS
22. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Gimnazijos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
22. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą, puoselėti šalies ir Gimnazijos tradicijas,
siekti dorinės ir pilietinės brandos.
23. Gerbti savo Gimnaziją, jos simbolius, būti pilietiškai aktyviems, patriotiškai
sąmoningiems.
24. Garsinti Gimnazijos vardą mieste, šalyje ir užsienyje.
25. Mokytis pagal privalomojo švietimo programą iki 16 metų.
26. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, Gimnazijos personalą, į
Gimnaziją atvykusius asmenis. Būti tolerantiškiems kitai nuomonei, kitų tautybių, rasių, religinių
bei politinių įsitikinimų atstovams ir jų atliekamai veiklai.
27. Viešose vietose elgtis mandagiai ir kultūringai.
28. Vykdyti Gimnazijos tarybos nutarimus, teisėtus administracijos, pedagogų,
aptarnaujančio personalo reikalavimus.
29. Gimnazijoje dėvėti mokinio uniformą taisyklių IV skyriuje nustatyta tvarka.
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30. Atvykus į Gimnaziją, kepures, paltus ir striukes ar kitus viršutinius drabužius
palikti rūbinėje.
31. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties.
32. Nevėluoti į pamokas, turėti visas mokymuisi būtinas priemones, pamokos metu
laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams,
neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla.
33. Pagal savo gebėjimus sąžiningai ir laiku atlikti namų darbus, kontrolines užduotis,
būti atidiems ir aktyviems per pamokas, turėti vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas būtinas mokiniui
mokymosi priemones, maksimaliai išnaudoti Gimnazijos teikiamas ugdymosi galimybes, stropiai
mokytis ir įgyti išsilavinimą.
34. Aktyviai dalyvauti Gimnazijos veikloje ir jai garbingai atstovauti, dalyvauti
Gimnazijos organizuojamoje neformaliojo švietimo ir kitoje popamokinėje veikloje, 5–8, I ir II
klasėse dalyvauti privalomoje socialinėje ir pilietinėje veikloje.
35. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti.
36. Tausoti Gimnazijos turtą, taupyti elektrą, vandenį, šilumą. Padarytą žalą įstatymų
nustatyta tvarka privalo atlyginti mokinys ir/ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai).
37. Tausoti vadovėlius. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti vadovėlius ir knygas
bibliotekai.
38. Laikytis švaros, tvarkos taisyklių Gimnazijos patalpose ir teritorijoje. Mokytojo
prašymu pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos ar užsiėmimo palikti tvarkingą darbo vietą.
39. Valgykloje elgtis mandagiai, netriukšmauti, pagarbiai elgtis su maistu, pavalgius
indus nusinešti į valgykloje tam skirtą vietą.
40. Žinoti saugaus darbo, elgesio, priešgaisrinės saugos, higienos ir eismo taisykles ir
jų laikytis.
41. Nedelsiant reaguoti ir informuoti Gimnazijos darbuotojus apie Gimnazijoje ar jos
teritorijoje vykstančius smurto ir patyčių atvejus bei kitas pavojingas veikas.
42. Kasmet iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą.
43. Kasdien pasitikrinti elektroniniame dienyne ir kitose elektroninėse Gimnazijoje
naudojamose priemonėse (Classroom, Eduka ir kt.) esančią informaciją, įvertinimus, pagyrimus,
pastabas ir pranešimus.
44. Laisvą pamoką panaudoti savišvietai, visuomeniniam darbui, netrukdyti kitiems.
45. Dalyvauti Gimnazijos organizuojamose apklausose.
VII. SKYRIUS
MOKINIO SKATINIMAS
46. Mokinys skatinamas už puikų ir labai gerą mokymąsi, mokymosi pažangą,
nepriekaištingą pamokų lankomumą, pavyzdingą elgesį, aktyvią organizacinę veiklą, pasiekimus
dalykų konkursuose, olimpiadose, varžybose.
47. Mokinį skatina Gimnazijos administracija, klasių vadovai, mokytojai, pagalbos
mokiniui specialistai, neformaliojo švietimo mokytojai.
48. Skatinimo formos:
48.1. žodinis pagyrimas, įrašas elektroniniame dienyne;
48.2. padėka direktoriaus įsakymu;
48.3. atminimo dovanos, prizai (esant lėšų);
48.4. nemokamos kelionės, Gimnazijos lėšomis iš dalies ar pilnai apmokamos išvykos.
48.5. viešas bendruomenės informavimas apie pasiekimus, pristatymas Gimnazijos
stenduose ir/ar svetainėje.
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VIII. SKYRIUS
MOKINIUI DRAUDŽIAMA
49. Mokiniui draudžiama:
49.1. rūkyti, vartoti, turėti ar platinti rūkalus, energinius, alkoholinius gėrimus,
narkotikus, psichotropines medžiagas Gimnazijoje, jos teritorijoje, Gimnazijoje
organizuojamuose renginiuose ar išvykose;
49.2. Gimnazijoje, jos teritorijoje turėti, laikyti prabangos ir bet kokius daiktus
(reikmenis), gaminius ar medžiagas, kurių apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos
Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės
poreikiais, taip pat kitus Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse ar kituose Gimnazijos veiklą
reglamentuojančiuose dokumentuose nurodytus draudžiamus turėti, nesusijusius su ugdymo
procesu daiktus (reikmenis), gaminius ar medžiagas;
49.3. naudotis Gimnazijoje ar jos teritorijoje ne Gimnazijai priklausančia garso
stiprinimo aparatūra;
49.4. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš mokytojus, bendramokslius;
49.5. vartoti necenzūrinius žodžius;
49.6. trukdyti pamokų metu kitiems mokiniams mokytis, o mokytojams dirbti;
49.7. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti,
užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;
49.8. demonstruoti nepadorų elgesį Gimnazijos patalpose;
49.9. prekiauti Gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri
yra numatyta Gimnazijos organizuojamų renginių metu;
49.10. būriuotis tualetuose;
49.11. filmuoti, fotografuoti kitus asmenis be jų sutikimo. Virtualioje erdvėje skleisti
kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją;
49.12. pasisavinti ar naudoti ne savo daiktus, reikalauti pinigų, daiktų iš bendramokslių
neturint tam teisėto pagrindo;
49.13. šiukšlinti Gimnazijos patalpose ir jos teritorijoje;
49.14. žaisti azartinius žaidimus, organizuoti nelegalius mainus, prekybą;
49.15. palikti pinigus rūbinėje;
49.16. be pamoką organizuojančio mokytojo leidimo naudotis mobilaus ryšio telefonais
ir/ar kitais mobiliais įrenginiais.
49.17. išvykų, ekskursijų, sportinių užsiėmimų, varžybų ir kitų renginių metu
netinkamu elgesiu kenkti Gimnazijos įvaizdžiui;
49.18. be pateisinamos priežasties vėluoti į pamokas ar jas praleisti;
49.19. niokoti Gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti
šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas, gadinti asmenines daiktų
spinteles ir kt.) ir sėdėti ant palangių;
49.20. vestis į Gimnaziją pašalinius asmenis;
50. Mokiniams, nesilaikantiems Gimnazijos nuostatų, Gimnazijos mokinių elgesio
taisyklių, taikomos drausminimo priemonės.
IX. SKYRIUS
MOKINIO ATSAKOMYBĖ UŽ ŽALOS PADARYMĄ. ŽALOS GIMNAZIJAI
ATLYGINIMAS
51. Už nepilnamečio iki keturiolikos metų padarytą žalą atsako jo tėvai Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka (LR CK 6.275 straipsnis), jeigu neįrodo, kad žala atsirado
ne dėl jų kaltės.
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52. Mokiniui savo veiksmais (tyčia arba per neatsargumą) padarius žalą Gimnazijos
turtui, mokinių tėvai:
52.1. sutvarko, suremontuoja arba pakeičia sugadintą inventorių nauju;
52.2. sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais į Gimnazijos sąskaitą;
52.3. už pamestus/sugadintus vadovėlius/knygas atsiskaito vienu iš būdų:
52.3.1. sumoka pilną kainą į Gimnazijos sąskaitą;
52.3.2. pakeičia analogiška knyga/vadovėliu.
X. SKYRIUS
DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO MOKINIUI PRIEMONĖS
53. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, taikomos poveikio
priemonės:
53.1. klasės vadovo pokalbis su mokiniu;
53.2. klasės vadovo/dalyko mokytojo pastaba žodžiu, pastaba elektroniniame dienyne;
klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;
53.3. socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu;
53.4. mokinys kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį už mokinio elgesio
taisyklių grubius ar pasikartojančius pažeidimus (pamokų praleidimą be pateisinamos
priežasties, pareigų nevykdymą, elgesio ir drausmės pažeidimus ir kt.). Jam gali būti skiriama:
53.4.1. sutartis su mokiniu raštu dalyvaujant tėvams – taikoma mokiniui, padariusiam
šių taisyklių pažeidimus (jei tėvai negali dalyvauti, jie informuojami apie sudarytą sutartį su
mokiniu).
54. Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės priemonės:
54.1.
54.2. papeikimas;
54.3. griežtas papeikimas;
54.4. mokiniui, turinčiam 16 metų, siūloma keisti mokymosi įstaigą arba vienašališkai
nutraukti mokymosi sutartį.
55. Mokinys gali būti perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios
ar vidutinės priežiūros priemonė, vadovaujantis Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymu.
XI. SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONĖS NETINKAMAI BESIELGIANČIAM MOKINIUI
56. Poveikio priemonės, skirtos netinkamai besielgiančiam mokiniui, parengtos
vadovaujantis „Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems
mokiniams“, patvirtintomis LR švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr.
V- 1268.
57. Pagrindinės sąvokos:
57.1. draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių
apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo,
sveikatos apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti Gimnazijoje draudžiami turėti
daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Gimnazijos darbo tvarkos
taisyklėse ar kituose Gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose;
57.2. netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir
(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat
pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, griaunantis ugdymo(si) procesą, pažeidžiantis kitų
asmenų garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą;
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57.3. poveikio priemonė – Gimnazijos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti
ar sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio
pagarba grįstą ugdymo(si) aplinką;
57.4. pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Gimnazijos darbuotojo
veiksmai mokinio atžvilgiu, kurių gali būti imamasi siekiant užkirsti kelią arba nutraukti mokinio
elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar
fiziniam saugumui arba turtui;
57.5. ugdymo(si) vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių,
tęsiant mokinio ugdymą(si) kitoje Gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo
pagalbą.
58. Poveikio priemonės ir bendrosios jų taikymo sąlygos:
58.1. Gimnazijos darbuotojas, siekdamas užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir
(ar) aplinkinių saugumą, kai mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę jo paties ir
ugdymo įstaigos bendruomenės narių saugumui, esant tam tikroms nustatytoms sąlygoms:
58.1.1. atsižvelgęs į mokinio specialiuosius ugdymo(si) poreikius, jo sveikatos būklę,
psichologinę savijautą;
58.1.2. kai Gimnazija yra išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo
pagalbos teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais
(globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos priemonės) ir jos nedavė laukiamų rezultatų,
išskyrus 9 neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir
(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui; gali taikyti šias poveikio priemones:
58.1.2.1. pakeisti mokinio ugdymo(si) vietą;
58.1.2.2. iškviesti Gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą atstovą;
58.1.2.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą;
58.1.2.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus.
58.2. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas
Gimnazijos vadovas, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, taip pat, esant
būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos įstaiga.
58.3. Įtarus, kad mokinys Gimnazijoje ir/ar jos teritorijoje vartoja narkotines,
psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas ar yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, turi
vadovautis Vaikų, vartojančių narkotines, psichotropines, kitas psichiką veikiančias medžiagas
nustatymo organizavimo aprašu (Patvirtintu LR Vyriausybės 2002 m. balandžio 2 d. nutarimu
Nr.437 (aprašo redakcija galiojanti nuo 2007-10-02) ir laikytis jame nurodytų veiksmų sekos.
59. Ugdymo(si) vietos pakeitimas:
59.1. Ugdymo(si) vietos pakeitimas taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys
akivaizdžiai griauna mokinių ugdymo(si) procesą pamokos metu.
59.2. Pakeitus ugdymo(si) vietą, mokinys atlieka mokytojo skirtas užduotis prižiūrimas
Gimnazijos vadovo skirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo pagalba.
59.3. Mokinio ugdymo(si) vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą
priėmusio mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti
pratęsiama Gimnazijos vadovo ir (ar) budinčio vadovo sprendimu, atsižvelgus į gimnazijos
vadovo paskirto darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymo(si)vietą) arba švietimo
pagalbos specialisto rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos. Apie
mokinio ugdymosi vietos pakeitimą tą pačią dieną informacija jo tėvams (globėjams,
rūpintojams) pateikiama e. dienyne.
60. Gimnazijos vadovo ar jo įgalioto asmens iškvietimas:
60.1. Gimnazijos darbuotojas gali išsikviesti Gimnazijos vadovą ir (ar) budintį vadovą,
kad padėtų nutraukti netinkamą mokinio ar mokinių grupės elgesį.
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60.2. Gimnazijos vadovas ir (ar) budintis vadovas tarpininkauja sprendžiant mokytojo ir
mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio
ugdymo(si) proceso organizavimo galimybes bei pagal kompetenciją inicijuoti ir (ar) spręsti
švietimo pagalbos arba drausmės ir auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui.
61. Mokinio daiktų patikrinimas:
61.1. Jeigu Gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti
draudžiamų daiktų, gimnazijos darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos vadovą
ar budintį vadovą.
61.2. Gimnazijos darbuotojas ir/ar Gimnazijos vadovas turi teisę prašyti mokinio
parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo ar jo tėvų
(globėjų) sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant.
61.3. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi
dalyvauti mažiausiai du Gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų Gimnazijos vadovas ir (ar)
socialinis pedagogas, klasės vadovas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai
nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant
būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.
61.4. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų
turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie
kviečiami atvykti į Gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, bet,
esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė
policijos įstaiga.
61.5. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti
prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo.
62. Pagrįsti fiziniai veiksmai:
62.1. Gimnazijos darbuotojas pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti
tik tais atvejais, kai siekiama:
62.1.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
62.1.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius,
Gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
62.1.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar
kitų asmenų saugumui;
62.1.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys nereaguoja į žodinius
Gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
62.1.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą
nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;
62.1.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar trukdantį vesti Gimnazijos
renginį, kai jis nepaiso pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį
iš patalpos (pavyzdžiui, klasės, kabineto, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės
pašalintas mokinys atlieka mokytojo paskirtas užduotis kitoje Gimnazijos patalpoje, prižiūrimas
Gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba.
Gimnazijos renginio metu pašalintas mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos vadovo paskirto
darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada
tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš
jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti
mokinio perdavimą tėvams (globėjams, rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga.
62.2. Pagrįsti fiziniai veiksmai:
62.2.1. stovėjimas tarp mokinių gresiant potencialiam atviram jų konfliktui;
62.2.2. stovėjimas prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam mokinio elgesiui
(pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.);
62.2.3. vedimas paėmus už rankos;
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62.2.4. mokinio sulaikymas, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas
gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių
muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama
nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).
62.3. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
62.3.1. mokinį laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
62.3.2. mokinį vedant už rankos;
62.3.3. guodžiant mokinį;
62.3.4. pasveikinant mokinį;
62.3.5. padedant neįgaliam mokiniui;
62.3.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
62.3.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
62.3.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymo(si)
procese naudojamas priemones;
62.3.9. teikiant pirmąją pagalbą.
62.4. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas
mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:
62.4.1. naudojami kaip bausmė;
62.4.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
62.4.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
62.4.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.
62.5. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir
sveikatai.
62.6. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo
vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui
principu.
XII. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
63. Mokinio elgesio taisyklės derinamos su Gimnazijos taryba ir Mokinių taryba.
64. Kiekvienas mokinys mokslo metų pradžioje supažindinamas su Taisyklėmis, 5–8,
I–IV klasių mokinys supažindinamas pasirašytinai.
65. Nuotoliniu būdu organizuojamose pamokose/veiklose galioja Taisyklių nuostatos.
66. Taisyklės skelbiamos Gimnazijos internetinėje svetainėje.
67. Už Taisyklių nesilaikymą mokiniui taikoma taisyklių IX ir X skyriuose numatyta
atsakomybė.
68. Su Taisyklių taikymu, keitimu, panaikinimu susiję klausimai sprendžiami
Gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka.
________________________
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