
ŠEDUVOS GIMNAZIJA 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo 48 straipsnio 1 dalis: „Vaikas 

yra visuomenės narys ir naudodamasis savo teisėmis turi laikytis nustatytų elgesio normų, Lietuvos 

Respublikos Konstitucijos, šio ir kitų įstatymų bei teisės aktų nuostatų,  gerbti kitų žmonių teises.“ 

2. Visų mokymo įstaigos bendruomenės narių elgesys padeda kurti geranorišką ir saugią 

mokymo įstaigos aplinką mokiniams ir jų šeimos nariams, mokytojams, klasių auklėtojams bei 

kitiems darbuotojams.  

3. Mokinio elgesio taisyklės nustato Šeduvos gimnazijos mokinių elgesio normas, kurių 

laikantis būtų užtikrintos visų gimnazijos bendruomenės narių teisės.  

II. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

4. TEISĖS 5. PAREIGOS 

4.1.Teisė mokytis. 5.1.Pareiga stropiai mokytis. 

4.2.Teisė mokykloje būti mokytojų, kitų 

mokinių gerbiamam.. 

5.2.Pareiga gerbti mokytojus, kitus mokinius. 

4.3.Teisė, kad su mokiniu būtų elgiamasi 

pagarbiai. 

5.3.Pareiga su kitais asmenimis elgtis pagarbiai. 

4.4.Teisė į savo nuomonę. 5.4.Pareiga išklausyti kitų nuomonę. 

 

4.5. Teisė į asmeninį gyvenimą. 5.5.Pareiga gerbti ir saugoti kitų žmonių 

privatumą. 

4.6.Teisė klysti. 5.6.Pareiga mokytis iš savo klaidų. 

 

4.7.Teisė būti apsaugotam nuo smurto, 

patyčių, žeminimo. 

5.7.Pareiga neskriausti kitų; taip pat netoleruoti 

smurto, kt. 

4.8.Teisė būti mylimam ir prižiūrimam. 

 

5.8.Pareiga mylėti bei rūpintis kitais. 

4.9.Teisė būti apsaugotam nuo sunkaus 

darbo. 

 

5.9.Pareiga padėti kitiems. 

4.10.Teisė nebūti žeminamam, 

pravardžiuojamam ar smerkiamam dėl kalbos, 

tautybės, religijos, kilmės ir kt. 

5.10.Pareiga gerbti kitus, nepaisant jų kilmės, 

tautybės, religijos ir kt. 

III. MOKINIŲ ELGESIO NORMOS, UŽTIKRINANČIOS MOKINIŲ IR KITŲ 

BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISES 

6. MOKINIŲ ELGESYS PAMOKŲ METU: 

6.1. Į pamokas ateiti laiku, nuskambėjus pirmam skambučiui. 

6.2. Mokytojui neatėjus per 5 minutes, klasės seniūnas ar jo padėjėjas turi informuoti apie tai 

klasės auklėtoją, pavaduotoją ugdymui arba raštinės vedėją. 

6.3. Į kabinetus, klases ir kitas ugdymosi patalpas įeiti drausmingai, nesistumdant. 



6.4. Prieš pamoką išjungti mobiliojo telefono ar kitų įrenginių garsą, įdėti juos į moksleivio 

kuprinę.  

6.5. Pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones.  

6.6. Vykdyti mokytojo nurodymus, atlikti jo pateiktas užduotis. 

6.7. Gerbti mokytoją ir kitus klasės draugus, elgtis mandagiai.  

6.8. Saugoti darbo vietą, pasibaigus pamokai ją sutvarkyti, palikti tvarkingą suolą, pristumti 

kėdę. 

6.9. Pasibaigus visoms pamokoms ir kitoms numatytoms veikloms, išeiti iš gimnazijos, 

netrukdyti kitiems darbti.  

6.10. Gimnazijoje būti iki pamokų pabaigos, išskyrus III – IV gimnazijos klasių mokinius, kurie 

gali išeiti iš gimnazijos laisvų pamokų metu pagal individualius tvarkaraščius.  

6.11. Išėjimą iš gimnazijos nepasibaigus pamokoms būtina suderinti su klasės auklėtoju, jam 

nesant su socialine pedagoge ar gimnazijos administracijos atstovu.  

6.12. Praleistos pamokos pateisinamos gydytojo pažyma, tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliu, 

kuriame nurodytos svarbios pamokų praleidimo priežastys; galima pateisinti ne daugiau kaip vienos 

dienos praleistas pamokas. 

6.13. Pakeitus ugdymosi vietą dėl netinkamo elgesio pamokos metu, atlikti mokytojo pateiktas 

užduotis, prižiūrint įgaliotam asmeniui. 

6.14. Dalyvaujant kūno kultūros pamokose, persirengimo kambariuose nepalikti vertingų daiktų 

(už jų dingimą gimnazija neatsako). Kūno kultūros pamokose nesegėti auskarų, grandinėlių ir 

nemūvėti žiedų. 

7. MOKINIŲ ELGESYS PERTRAUKŲ METU 

 

7.1. Pagarbiai elgtis su kitais mokiniais, mokytojais, kitais gimnazijos darbuotojais ir svečiais. 

7.2. Išeiti iš kabinetų, jeigu nėra mokytojo. 

7.3. Pertraukų metu būti gimnazijos teritorijoje. 

7.4. Užsiimti saugia veikla. 

7.5. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus. 

8. MOKINIŲ ELGESYS RENGINIŲ METU 

 

8.1. Į renginius ateiti laiku, išeiti jam pasibaigus, netrukdant rimties. 

8.2. Prieš renginį išjungti mobilųjį telefoną ir renginio metu juo nesinaudoti. 

8.3. Renginio metu elgtis kultūringai, mandagiai, pagarbiai. 

8.4. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus. 

8.5. Po įvykusio renginio palikti tvarkingas patalpas.  

9. MOKINIŲ ELGESYS VALGYKLOJE 

9.1. Į valgyklą eiti ramiai, stoti į eilę. 

9.2. Prieš valgį plauti rankas. 

9.3. Pietauti per nurodytas pertraukas ar laisvų pamokų metu. 

9.4. Pavalgius nunešti indus nuo stalo į nurodytas vietas. 

9.5. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus.  

9.6. Pagarbiai elgtis su maistu, neperduoti nemokamo maitinimo talonų kitiems mokiniams. 

10. MOKINIŲ ELGESYS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, ŽYGIŲ METU 

10.1. Laikytis instruktažo apie elgesį kelionių metu.  



10.2. Vykdyti kelionės vadovo, auklėtojo, vairuotojo nurodymus. 

10.3. Nuvykus nesavivaliauti ir būti su grupe. 

11. MOKINIŲ ELGESYS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO UŽSIĖMIMUOSE 

 

11.1. Stengtis nepraleisti užsiėmimų. 

11.2. Prisižadėjus vykti į renginį, konkursą, atsisakyti esant tik svarbiai priežasčiai. 

11.3. Lankant būrelius, atstovauti gimnaziją įvairiuose renginiuose, konkursuose, varžybose, 

parodose ir kt., jei to reikia. 

 

12. APRANGA, HIGIENA 

 

12.1. Viršutinę aprangą (striukę, paltą ir kt.), kepurę palikti rūbinėje ar spintelėse. 

12.2. Dėvėti tvarkingą uniformą gimnazijoje ir jai atstovaujant kitose įstaigose bei oficialiuose 

renginiuose: Žalios spalvos švarkas ar džemperis su gimnazijos ženklu, tamsios spalvos kelnės ar 

džinsai ir vienspalviai be užrašų baltiniai ar marškinėliai.  

12.3. Be uniformos mokinys gali atvykti akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su klasės auklėtojais, 

mokytojais suderintu metu. 

12.4. Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu. 

12.5. Mokinio šukuosena  tvarkinga, kosmetika naudojama santūriai. 

12.6. Sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose. 

12.7. Technologijų pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė. 

12.8. Rūpintis asmenine higiena. 

 

13. BENDRI REIKALAVIMAI 

 

13.1. Saugoti gimnazijos inventorių. 

13.2. Sėkmingai spręsti konfliktines situacijas. 

13.3. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės. 

13.4. Nežaisti azartinių žaidimų. 

13.5. Nesėdėti ant palangių ir nedėti ant jų kuprinių. 

13.6. Draudžiama rūkyti bei turėti tabako gaminius, alkoholį, narkotikus, elektronines cigaretes, 

psichotropines medžiagas, azartinius žaidimus. 

13.7. Draudžiama ateiti į mokyklą pavartojus svaigalų ar psichotropinių medžiagų. 

13.8. Draudžiama be mokytojo leidimo imti gimnazijos dokumentus. 

 

IV. SMURTAS 

14. Gimnazijoje draudžiama bet kokia smurto ir patyčių forma (priedas Nr.1) 

Priedas Nr.1 

1. Fizinis smurtas – tiesiogiai ar netiesiogiai tyčiniai fiziniai veiksmai prieš vaiką, taip pat fizinės 

bausmės, sukeliančios vaikui skausmą, darančios žalą arba keliančios pavojų jo gyvybei, 

sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui: 

mušimas, spardymas, spaudimas, dusinimas, pastūmimas, užkabinėjimas,  

rankos užlaužimas, draskymas nagais, tampymas už plaukų, kandžiojimas, smaugimas, 

kojos pakišimas, kad kitas nugriūtų ar susižalotų, 

daiktų mėtymas į kitą žmogų, spjaudymas, drabužių plėšymas, 

sprigtai, skausmingi odos trynimai, 

tempimai prieš kito žmogaus valią, 

apipylimas vandeniu ar kitais skysčiais, 

dūrimas peiliu, tušinuku ar kitu daiktu,  



kito žmogaus daiktų naikinimas, 

daiktų ar pinigų atėmimas ar vogimas, 

priverstinis skolos „auginimas“, 

privertimas skolinti, 

kito žmogaus daiktų ar kūno tepliojimas tušinuku, rašalu, flomasteriais ar kitais daiktais. 

bet koks kitoks skausmo sukėlimas, 

pistoletų, šautuvų, automatų atsinešimas ar panaudojimas mokykloje ar už jos teritorijos 

ribų, 

peilių, lazdų, kitų šaltųjų ginklų nešiojimasis ar panaudojimas, 

petardų, kitų sprogstamųjų medžiagų nešiojimasis ar panaudojimas. 

 

2. Psichologinis smurtas – nuolatinis vaiko teisės į individualumą pažeidinėjimas, vaiko 

žeminimas, patyčios, gąsdinimas, būtinos vaiko raidai veiklos trikdymas, asocialaus elgesio 

skatinimas ar kitokia nefizinio kontakto elgsena, darantis žalą arba keliantis pavojų vaiko 

gyvybei, sveikatai, raidai ar žalą garbei ir orumui:  

pravardžiavimas, grasinimas, gąsdinimas, ujimas, užgauliojimas, užkabinėjimas, erzinimas,  

žeminimas, išjuokimas,   

vertimas neatskleisti smurtinių veiksmų pedagogams, 

necenzūrinės kalbos vartojimas, 

privertimas bėgti iš pamokų, 

garsus rėkavimas pamokos, pertraukų metu ar kieme sukeliant kitiems nemalonius jausmus, 

šmeižtas, apkalbinėjimas už akių, siekiant pažeminti, 

demonstratyvus piktybinis izoliavimas, 

privačios informacijos atskleidimas siekiant pažeminti, 

kitų žmonių ignoravimas dėl lyties, amžiaus, išvaizdos, gebėjimų, 

privertimas atlikti veiksmus, kurie yra naudingi tik išnaudotojui, 

vertimas turėti tam tikrus įsitikinimus, 

vertimas meluoti, 

naudojimasis socialiniu statusu ar einamomis pareigomis, siekiant pažeminti kitą žmogų ar 

jam pakenkti, 

kitų žmonių judėjimo laisvės apribojimas, siekiant asmeninės naudos, 

vertimas rinktis, su kuo bendrauti ar nebendrauti, 

viešas kito asmens išjuokimas, kito žmogaus niekinimas, 

tyčinis kito žmogaus įskaudinimas, 

demonstratyvus atsisakymas vykdyti administracijos, pedagogų nurodymus, susijusius su 

ugdymo procesu, 

piktybinis dominavimas, priimant sprendimus, 

kiti netiesioginiai veiksmai, kuriais sąmoningai siekiama pakenkti kitam žmogui, 

demonstratyvus ar piktybinis vengimas spręsti smurto atvejus, 

nusikaltimo planavimas, 

nepranešimas apie žinomą nusikaltimą, 

nusikalstamos grupuotės kūrimas ir dalyvavimas joje. 

 

3. Seksualinis smurtas – seksualiniai veiksmai su vaiku, kuris pagal Lietuvos Respublikos teisės 

aktų nuostatas nėra sulaukęs amžiaus, nuo kurio seksualiniai veiksmai su juo neužtraukia 

baudžiamosios atsakomybės, arba seksualiniai veiksmai su vaiku, kai naudojama prievarta, jėga 

ar grasinama bei piktnaudžiaujama pasitikėjimu, valdžia ar įtaka  vaikui arba piktnaudžiaujama 

itin pažeidžiama vaiko padėtimi: 

prievartiniai seksualiniai santykiai mokyklos teritorijoje, 

vaikų iki 14 m. seksualinio neliečiamumo pažeidimas, 

intymių kūno dalių lietimas prieš žmogaus valią, 

seksualinis priekabiavimas žodžiais ar raštu, 

neleidimas drabužinėje persirengti, kitiems nestebint. 



 

4. Elektroninės patyčios - skaudinančių ir gąsdinančių asmeninių tekstinių žinučių ir/ar 

paveikslėlių siuntinėjimas, viešų gandų skleidimas, asmeninių duomenų ir komentarų 

skelbimas, tapatybės pasisavinimas, siekiant pakenkti geram vardui arba santykiams, pažeminti 

ir kt.: 

įžeidžių raštelių, žinučių mobiliuoju telefonu ar elektroniniu paštu rašymas, 

filmuoti ir fotografuoti vaizdo kameromis, telefonais ar kitais išmaniaisiais įrenginiais  bei 

 filmuotą (fotografuotą) medžiagą viešinti internete. 

 


