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ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais,
Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos nuostatais, Vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.
2. Taisyklių tikslas - didinti mokinių mokymosi motyvaciją siekiant aukštesnės ugdymo(si)
kokybės, plėtojant mokinių socializaciją, kuriant emociškai saugią ir sveiką ugdymosi aplinką bei
sudarant sąlygas mokiniams tenkinti pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius, patirti
mokymosi sėkmę ir pripažinimą.
II. BENDROS ELGESIO TAISYKLĖS GIMNAZIJOJE
3. Kiekvienas mokinys ateina į gimnaziją tvarkingai apsirengęs. Uniforma dėvima nuo
pirmadienio iki ketvirtadienio kiekvieną dieną nuo spalio 1 d. iki gegužės 1 d. Sportinę aprangą
vilki tik kūno kultūros pamokose.
4. Kiekvienas mokinys privalo nevėluoti, ateiti į pamoką bent 5 minutes prieš skambutį.
5. Mokinys, neatvykęs į gimnaziją (pamoką), tą pačią dieną privalo informuoti klasės auklėtoją
apie neatvykimo priežastį, o atėjęs į gimnaziją, pristatyti gydančio gydytojo ar tėvų pažymas,
kuriose turi būti nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir priežastis.
6. Mokiniai rūpinasi asmeninių daiktų apsauga, nepalieka jų klasėse išeidami į kitas mokymo
ar renginių patalpas, bei išvykdami iš gimnazijos.
7. Rastus pamestus, paliktus be priežiūros daiktus, mokiniai pateikia gimnazijos budėtojui.
8. Sanitariniuose mazguose laikosi higieninių reikalavimų ir taupiai naudoja elektrą, vandenį,
sanitarines higienos medžiagas.
9. Mokiniai į gimnaziją negali atsinešti bei naudoti aštrių, degių, sveikatai pavojingų daiktų
(dujų balionėlių, peilių, cigarečių ar el. cigarečių, alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichotropinių
medžiagų ir kt.).
10. Draudžiama vartoti necenzūrinius ir kitą asmenį įžeidžiančius žodžius.
11. Draudžiama žaisti azartinius žaidimus.
12. Draudžiama užsiimti pirkimu, pardavimu ir kitomis finansinėmis operacijomis.
13. Pertraukų metu elgiamasi drausmingai. Negalima koridoriuose ir klasėse žaisti kamuoliu,
bėgioti, stumdytis, šiukšlinti.
14. Mokinys turi būti draugiškas su visais gimnazijos mokiniais:
14.1. iškilusias problemas spręsti taikiai, nenaudojant smurto, psichologinio spaudimo ir kitų
netinkamų būdų;
14.2. nežeminti kitų gimnazijos mokinių ir nesityčioti iš jų dėl aprangos, šukuosenos ir kitų
dalykų;

14.3. neskriausti ir nestumdyti klasės draugų ir kitų mokinių;
14.4. gerbti mokytojus, neatsikalbinėti;
14.5. vykdyti paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus;
14.6. būti mandagus su visais gimnazijos darbuotojais, gerbti jų darbą;
14.7. laikykis bibliotekos, skaityklos, kompiuterių naudojimosi taisyklių;
14.8. nesivesti į gimnaziją svetimų žmonių. Pašalinių asmenų buvimas gimnazijoje yra
draudžiamas. Gimnazijos svečius sutikti mandagiai ir kultūringai, taip pat elgtis ir būnant svečiuose.
15. Mokiniai pamokų metu (8.30-15.30) klasėse, valgykloje, skaitykloje ir kt. gimnazijos
patalpose būna be paltų, striukių ir galvos apdangalų.
III. ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKŲ METU
16. Mokiniams, neinformavus klasės auklėtojo, draudžiama išeiti iš pamokų.
17. Mokiniai privalo atsinešti į gimnaziją vadovėlius, sąsiuvinius ir kitas priemones,
reikalingas tos dienos pamokoms. Mokiniai atsako už jam išduotų vadovėlių tvarką, priežiūrą ir
apsaugą.
18. Pamokų metu mokiniai turi išjungti mobilųjį telefoną, naudoti jį pagal paskirtį ir tik
pertraukų metu.
19. Mokinys visada turi būti pasiruošęs pamokai, atlikęs namų darbus. Jei nepasiruošė
pamokai dėl svarbios priežasties, turi informuoti apie tai mokytoją prieš pamoką, o vėliau
atsiskaityti.
20. Mokinys pamokų metu privalo būti drausmingas, kultūringas, žingeidus, netrukdyti
draugams ir mokytojui.
21. Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, negali išeiti iš sporto salės ar sporto aikštelės.
Jie privalo stebėti pamoką iki jos pabaigos.
IV. ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE
22. Mokiniai valgykloje elgiasi kultūringai.
23. Valgykloje draudžiama stumdyti inventorių, jį laužyti, triukšmauti, gadinti valgymui
skirtus įrankius.
24. Pavalgius, indai nunešami prie plovyklos.
25. Budintys mokiniai prižiūri tvarką valgykloje.
26. Už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai ir
mokiniai, bei patys moksleiviai.
V. ELGESIO TAISYKLĖS RENGINIŲ METU
27.
metu.
28.
29.
30.
31.

Mokinys privalo būti drausmingas ir kultūringas renginių, vykstančių gimnazijoje ar kitur,
Nesėdėti renginyje su striuke. Palikti striukę rūbinėje.
Renginio metu nevaikščioti, neplepėti, nekelti kitokio nereikalingo triukšmo.
Visada sulaukti renginio pabaigos. Ypač nemandagu išeiti renginiui nepasibaigus.
Renginio metu privalu išjungti mobilųjį telefoną.

VI. SKATINIMAS
32. Mokiniai skatinami už laimėjimus ir pasiekimus:
32.1. už labai gerą ir gerą mokymąsi, atstovavimą gimnazijai olimpiadose, tarptautiniuose,
šalies ir miesto konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose renginiuose;
32.2. už aktyvią veiklą gimnazijos savivaldos institucijose;
32.3. už aktyvų dalyvavimą popamokinėje, socialinėje, gamtosauginėje veikloje;
32.4. neleidimą kitam nusižengti sustabdymą;
32.5. už kitą veiklą, kuri teigiamai įtakoja gimnazijos įvaizdį.
33. Mokiniai skatinami šiomis priemonėmis:
33.1. mokytojo žodiniu pagyrimu;
33.2. pagyrimais e-dienyne;
33.3. gimnazijos direktoriaus padėkos raštais, diplomais, prizais ar dovanomis;
33.4. laimėjimų paviešinimu gimnazijos elektroninėje svetainėje;
33.5. informacijos apie mokinio laimėjimus paviešinimu elektroninėse ir vaizdo sistemose;
33.6. kitų institucijų padėkos raštais, diplomais, dovanomis.
34. Mokiniai gali būti skatinami iškarto po laimėjimo ar pasibaigus mokslo metams,
renginiuose, per klasės valandėles ir kt..
35. Siūlyti skatinti mokinį gali administracijos darbuotojai, klasės auklėtojas, mokytojai,
teikdami direktoriui rekomendaciją raštu ar žodžiu.
VII. NUOBAUDOS
36. Nuobaudos ir drausminimo priemones skiriamos už mokinio taisyklių nesilaikymą.
37. Mokinius drausminti gali gimnazijos pedagogai, administracijos darbuotojai, kiti
gimnazijos darbuotojai.
38. Mokiniai drausminami šiomis priemonėmis:
38.1. žodiniu įspėjimu;
38.2. klasės auklėtojo/mokytojo/socialinio pedagogo individualiu pokalbiu su prasižengusiu
mokiniu;
38.3. informacijos pranešimu tėvams žodžiu ar įrašant pastabą į e-dienyną;
38.4. įpareigojimu viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusiojo;
38.5. raštišku įspėjimu;
38.6. mokinio elgesio svarstymu Vaiko gerovės komisijoje.
39. Apie netinkamą mokinio elgesį (mokinys pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į
mokytojo pastabas) pamokos ar pertraukos metu, mokytojas pateikia tarnybinį pranešimą Vaiko
gerovės komisijai.
40. Gavus tris tarnybinius pranešimus apie netinkamą mokinio elgesį arba mokiniui grubiai
pažeidus mokinio taisykles, vykdomas pokalbis su mokiniu Vaiko gerovės komisijoje, numatomos
papildomos poveikio priemonės:
40.1. į gimnazija kviečiami mokinio tėvai (globėjai/ rūpintojai), organizuojamas pokalbis su
pagalbos mokiniui specialistais (socialiniu pedagogu);
40.2. sudaroma trišalė sutartis su mokiniu ir mokinio tėvais;
40.3. sudaromas elgesio korekcijos planas;
40.4. jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai, informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius.

40.5. per mėnesį mokiniui įvykdžius dar vieną pažeidimą, kreipiamasi į Šiaulių miesto
savivaldybės administracijos direktorių dėl LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo
taikymo.
41. Pažeidus gimnazijos mokinių elgesio taisyklių ar kitų darbo tvarką reglamentuojančių
dokumentų nuostatas, mokiniams direktoriaus įsakymu skiriamos nuobaudos:
41.1. pastaba;
41.2. papeikimas;
41.3. laikinas nušalinimas nuo pamokų;
41.4. pašalinimas iš gimnazijos.
42. Nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, mokinio
elgesį iki pažeidimo padarymo ir po jo.
43. Už kiekvieną pažeidimą skiriama tik viena nuobauda.
44. Prieš skiriant nuobaudą pareikalaujama raštu pasiaiškinti, dėl pažeidimo informuojami
mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant reikalui, pranešama teisėsaugos institucijoms.
45. Pagal privalomojo švietimo programas besimokantis mokinys, kurio elgesys kelia realią ir
akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos
tarnyba, gali būti pašalintas iš gimnazijos. Gimnazijos direktorius kartu su gimnazijos steigėjais,
dalyvaujant mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), mokinį perkelia į kitą mokyklą.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
46. Su gimnazijos mokinių taisyklėmis mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai
supažindina klasės auklėtojas.
47. Su gimnazijos mokinių taisyklėmis mokinių tėvai supažįsta gimnazijos elektroninėje
svetainėje.
48. Gimnazijos mokinių elgesio taisykles keičia ir naikina gimnazijos direktorius.

