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MOKSLEIVIU ELGESIO TAISYKLES

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokiniai vykdo mokyklos vadovybes, pedagogq ir kitq mokyklos darbuotojq teisetus

reikalavimus, mokyklos nuostatus, nutarimus, vidaus darbo tvarkos taisykles, ra5to kultlros
reikalavimus.

2. Mokiniai elgesio taisykliq laikosi visur ir visada.

3. Mokiniq interesus, jq poreikius tiria ir gina mokyklos Senilnq Taryba.

4. Pagrindines Siq taisykliq s4vokos:

4.1. Mokinys - asmuo, kuris mokosi.

4.2. Mokytojas - asmuo, ugdantis ir mokantis mokinius pagal formaliojo arba neformaliojo
Svietimo programas.

II . MOKSLEIVIS PRIVALO
5. Moksleivis privalo:

5.1. Mokytis.
5.2. Gerbti kitq teisg mokytis.

5.3. Nesitydioti i5 kitq ir, jei pastebi patydias, informuoti suaugusius.

5.4.[gyti pagrindini ar vidurini i5silavinim4 stropiu mokymusi ir aktyviomis pastangomis.

5.5. Atlikti mokytojq nurodytas uZduotis, namq darbus

5.6. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruoSti pamokai, tureti visas mokymo priemones.

5.7. Pamokq, kitq renginiq metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti i
mokytojo pastabas;

5.8. Lankyti kiekvien4 pamok4, savavali5kai nepasi5alinti i5 pamokq. Jei del rimtq prieZasdiq

reikia i5 pamokq i5eiti, gauti klases vadovo sutikim4.

5.9. Gerbti savo mokykl4, simbolius, vie5ai neZeminti mokyklos ivaizdLio.
5. 10. Kiekvienas moksleivis privalo Linoti ir vykdyti ne tik taisykles, skirtas moksleiviams,

bet ir sutarties su mokykla s4lygas.

5.1 1. Buti punktualus, neveluoti i pamokas, nepraleisti pamokq be pateisinamq prieZasdiq.

5.12. Gerbti asmening, draugq ir mokyklos nuosavybg, atlyginti padarytqmaterralinE Lalq
(ei turi 18 metq, neturintiems'atlygina tevai).

5.13. { mokykl4 ateiti su Svariais ir tvarkingais rtibais, nedeveti mokykloje paltq, striukiq,

kepuriq.

5.14. { klno kult[ros pamokas atsine5ti sporting avalyng h aprangq, i technologijq pamokas

- spec. r[bus.

5 . 1 5 . Pamokq ir pertraukq metu nei5eiti uZ mokyklos teritorij os ribq (i5skyrus moksleivius

turindius 18 m. ir daugiau).

5.16. Laikytis saugumo technikos taisykliq.

5.17. Budeti renginiq metu (1 - 49 kl. mokiniai).

5.18. Tvarkingai pildyti ir priZiureti pazymiq knygelE, laiku j4 paduoti dalyko mokytojui ir
aukletojai; kas savaitg pazymiq knygelg paduoti tevams pasira5yti (5-8, 1g-2g kl.).



5.19. 3-4g klasiq moksleiviai privalo tvarkingai pildyti ir priZilreti paZangos lapus, laiku
juos paduoti dalyko mokytojui ir aukletojui; ne rediar-r kaip kas du menesius paZangos lapus

paduoti tdvams pasira5yti.

5.20. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokyklos bendruomends nariais, savo

bendramoksliais, neskriausti maZesniqjq;

5.21. {ejus !klasg mokytojui ar vizituojandiam asmeniui, atsistoti, atsakyti ipasveikinim4;
5.22. Praleidus pamokas atnesti medicinos ar kitos istaigos paZym4, pateisinandi4 praleistas

pamokas;

5.23. Susirgus ar susiZeidus kreiptis i mokyklos visuomends sveikatos prieZirlros specialist4
ar mokytojE;

5.24. Pertraukq metu tinkamai elgtis mokykloje, Zaisti mokyklos kieme, nesistumdyti,
nekelti peStyniq, reaguoti I budetojq pastabas, neiti i gatvg ir uZ mokyklos ribtl;

5.25. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje nerlkyti, nevartoti kvai5alq, nenaudoti
pirotechnikos priemoniq, negadinti mokyklos inventoriaus, techniniq mokymo priemoniq,
vadoveliq, paimtq i5 bibliotekos knygq;

5.26. Rlbineje drabuZius kabinti nurodytoje vietoje, nepalikti kiSenese pinigq, kitokiq
vertingq daiktq. Dingus drabuZiams, nedelsiant kreiptis i budindiq rflbininkg ar i klases

aukletoj4;

5.27. Bibliotekoje ir skaitykloje elgtis pagal bibliotekos vidaus tvarkos taisykles.
5.28. Diskotekose, kituose popamokiniuose renginiuose laikytis mokytojq nustatytos

tvarkos, vykdyti rnokytojq ir budetojq reikalavimus.

5.29. Pamokose nesinaudoti trukdandiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais
telefonais, ausinukais, koftomis, Zurnalais ir laikra5diais, nevartoti jokiq maisto produkttl.

5.30. Valgykloje nesisturndyti, kulturingai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems;
5.31. Valgykloje valgyti per jiems skirtas pertraukas;

5.32. Valgyti tik valgykloje. Klaseje valgyti tik ypatingomis progomis su aukletojo leidimu.
5.33. Tausoti ir saugoti asmenini, draugtlir mokyklos turt4: inventoriq, patalpas, baldus.

stovyklos irang4, vadovelius ir knygas.

5.34. Padiam priZi[reti savo darbo viet4 kabinetuose. Pastebejus sugadint4 inventoriq, tuoj
pat prane5ti kabineto vadovui. Kitais atvejais uZ sugadint4 inventoriq atsako pats (sutvarko

arba atlygina materialing Zalq);

5.35. Esant laisvai pamokai ar,,langui" moksleiviai laik4 praleidLiaruo5damiesi kitai
pamokai skaitykloj e arba valgykloj e

III. REIKALAVIMAI MOKSLEIVIO ISVAIZD AI

6. Mokykloje laikytis Siq iSvaizdos reikalavirnq:
6.1. deveti tvarking4 aprangq (ne sporting ir ne pliaZing);

6.2. 1-4 g kl. deveti uniform4;

6.3. Sukuotis pagal savo mdgstam4 stiliq, laikantis aslnens higienos reikalavirnq;
6.4. kosrnetik4 naudoti saikingai;

6.5. kuklius papuo5alus derinti prie aprangos.

IV. MOKSLEIVIAMS DRAUDZIAMA

l. Moksleiviui draudZiama:

7.1. keiktis, rlkyti, vartoti alkoholi, narkotines ir psichotropines medZiagas, pirotechnikos
priemones, prekiauti jomis, platinti literat[r4 Siomis temomis;

7.2. Siuk5linti mokyklos patalpose ir aplinkoje, lakstyti, iSdykauti, triukSmauti;



7.3. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizini skaus m4armoralini
paZeminimq;

7 .4.laikyti ijungtus mobiliuosius telefonus pamokos metu.

7.5. meluoti, apgaudineti, nusira5ineti.

7.6. atsineSti paSalinius, su mokymusi nesusijusius daiktus;

7.7. i5eiti i5 pamokq be klases aukletojos leidimo;

7.8. be mokyklos administracijos leidimo i5vykti i ekskursijas.

V. MOKSLEIVIU TEISES

8. Moksleiviq teises:

8. 1 . [gyti valstybinius standaftus atitinkanti i5silavinimE.

8.2. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso klausimus.

8.3. Puoseleti savo tautos kalb4, kult[r4, paprodius bei tradicijas.

8.4. Gauti informacija apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys.

8.5. Reikalauti, kad vie5ai nebiitq skelbiamas paZymys.

8.6. Rinktis pasirenkamuosius dalykus, popamokines veiklos sriti, susidaryti individualq
ugdymo planq.

8.7. Naudotis mokymo priemonemis bei jt4baze.

8.8. Ugdytis fiziniu bei moraliniu'poZiiiriu sveikoje ir saugioje aplinkoje.
S.9.Gauti nemokam4 maitinim4 istatymo nustatyta tvarka.

8.10. Nesutikti su mokytojo nuomone ir ginti sav4j4, tadiau gerbti mokytojo asmens laisvg
ir Zmogi5kqj4 vertg bei poZi[ri i gyvenim4.

8.1 1. Reikalauti, kad b[tq ginamas ir imtasi prevenciniq priemoniq prie5 galim4 smurt4,
prievart4, iLeidim1, garbes, orumo, reputacij os paLeidrm4.

8.12. Dalyvautimokyklossavivaldoje:

8.12.1. bDti i5rinktam i SeniDnq taryb4,

8.12.2. teikti pasi[lymus del mokyklos veiklos gerinimo.

VI. SKATINIMO PRIEMONES

9. Moksleiviq skatinimui gali bu=ti taikomos Sios priemones:

9. 1 . pagyrimai pafumiq knygeleje;

9.2. padekos raStai;

9.3. atminimo dovanos;

9.4.labai gerai besimokantiems moksleiviams suteikiama teise baigti mokslo metus viena
savaite anksdiau.

VII. DRAUSMINIMO PRIEMONES

10. Moksleiviq drausminimui gali blti taikomos Sios priemones:

10.1. mokyklos darbuotojo pastaba Lodliu ir ra5tu;

10.2. pokalbiai ir svarstymas klaseje ir mokyklos savivaldos organuose.

10.3. direktoriauspastaba;

10.4. direktoriaus papeikimai;

10.5. svarstymas ir pokalbiai senirinijoje, Vaikq teisiq apsaugos tarnyboje, Nepilnamediq
reikalq inspekcijoj e (uZpadarytus teisds paZeidimus teisesaugos institucijos gali nukreipti i
speciali4sias mokyklas);

10.6. Salinimas i5 mokyklos;



10.7. i5 mokyklos gali btti Salinami:

10.7.1. nepalangis trediosios pakopos moksleiviai, sulaukg 16 metq;

10.7.2. piktybiSkai nesilaikantys moksleiviq elgesio taisykliq, sistemingai nelankantys be

pateisinamos prieZasties pamokq moksleiviai, sulaukg 16 metq.

10.7.3. iki 16 metq amZiaus moksleiviai Salinami i5 mokyklos uZ sunkius nusikaltimus,
vadovauj antis Svietimo ir mokslo ministerij os istatymais.

VIII. ZALOS ATLYGINIMAS

11. Zalos atlyginimas:

12. sutvarko, remontuoja arba pakeidia sugadint4 turt4 nauju;
1 3 . sumok a ul. padarytq Zalq tuo metu galioj andiais ikainiais.
14. atsiskaito uZ pamestus ir sugadintus vadovelius bei groZing literatur4:
14.1. sumoka piln4 kain4 indeksuojant du kartus;
14.2. pakeidia analogiSkos vertes nauja k-yga;
14.3. pinigus ine5a i mokyklos s4skait4.

IX. BENDRI RASTO KULTUROS REIKALAVIMAI

15. Bendri ra5to kulturos reikalavimai visoje gimnazijoje
16. Mokinys turi tureti kiekvieno destomo dalyko s4siuvinius pagal mokytojo reikalavimus.
17. Kiekviename s4siuvinyje turi buti para3tes.

18. S4siuviniai turi blti tvarkingi, SvarDs, aplenkti. Juose mokinys ra5o nuosekliai, taisyklingai,
aiSkiai.

19. Kalbq pamokoms mokinys naudoja s4siuvinius linijomis, tiksliqiq ir gamtos mokslq -
langeliais.

20. Kiekvieno s4siuvinio antra5te uZra5oma taip:
20.1. Varniq Motiejaus Valandiaus gimnazijos

20.2. lga klases mokinio (-es)

20.3. Prano Petrikiuko

20.4. lietuviq kalbos darbai (lietuviq literatDros darbai, matematikos darbai ir t.t. ...)
20.4.1. Darbas s4siuvinyje pradedamas uZra5u:

20.4.1.1. Klases darbas

20.4.1.2. Namq darbas

20.4.1.3. Kontrolinis darbas

20.4.1.4. Data ra5oma para5teje | (2005-11-14).

20.4.1.5. Konkretaus darbo nurodymai:
20.4,1.5.1.4 pratimas

20.4.1.5.2. 23 uZdavinys

20.4.r.5.3.227a

20.4.r.5.4.3 -2
20.4.I.6. Temos pavadinimu:

20.4.I.6.1. Antanas Baranauskas, jo gyvenimas ir k[ryba
20.4.1.6.2. Fotometrija

20.4.1.6.3. Logaritmines nelygybes ir t.t.
20.4.1.6.4. Ta5kas po pavadinimu nededamas.

20.4.1.6.5. Kiekviena antra5te atskiriama tu5dia linija, o toliau uZduotis raSoma i kiekvien4
eilutg.

20.4.1.6.6. Skaidiai ra5omi rom6ni5kais (XXI a., IV tomas, Karolis XII ...) arba arabi5kais (12 h
kI.,2001 m.,1947 - 7945,8 pav., ...) skaitmenimis.



20.4.1.6.7. Mokinys, atlikdamas uZduotis, pabraukia raides, skaidius, braiLo lenteles, grafikus

ivairiq spalvq ra5ymo priemonemis, i5skyrus raudon4.

20.4.1.7. Ant laikinosios laikmenos uZra5o didZiosiomis raidemis:

20.4.1.7. 1. vardas, pavarde;

20.4.1.7 .2. klase;

20.4.1.7. 3. informaciniq technologijq darbai.

20.4.1.1.4. Kataloge MY DOCUMENTS susikuriamas katalogas pvz.: KETVIRTOKAIG ir
jame pakatalogis pavadinimu trys pirmos raides vardo ir pavardes (pvz.: Jurgis

Petraytas - JURPET)

20.5. UZsienio kalbq s4siuviniai ra5omi pagal mokytojq reikalavimus.
20.6. Dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji s4siuvinio puslapiai gali bDti skiriami

ivairioms pastaboms ar juodra5tiniams skaidiavimams.

20.7. Trump4 apklaus4, atsakymus i klausimus mokinys gali ra5yti i lapeli. Jis turi bfiti su

para5temis, reikiamo dydZio.

20.8. Kontroliniq darbq sqsiuvinius mokytojas laiko klaseje. Esant reikalui, mokinys
parsine5a namo, o kit4 pamok4 vel grqLina mokytojui.

20.9. Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovelius, jq neple5o, nera5o juose, nelanksto
lapq, nebrauko ZodZiq ir sakiniq, nespalvina paveikslq. Pavasari tvarking4 vadoveli grqLina

mokyklos bibliotekai arba i5davusiam mokytoj ui.
20.10. Kiekvienas mokinys, gavgs vadoveli, ai5kiai iraSo savo pavardg, vardq, klasg i

vadovelio kortelg. Mokytojas ivertina vadovelio bUklg mokslo metq pradZioje ir pabaigoje.
20.11. Mokinys privalo tureti juodra5ti (atskirus lapus, s4siuvini, uZra5q knygelg).
20.12. PaZymiq knygele - mokinio dokumentas. Ji tvarkoma pagal nurodymus.
20.13. 3-4g klasiq pasiekimai sura5omi i pasiekimq korteles, jos tvarkomos pagal aukletojq

nurodymus.

20.14. Parei5kim4, praSym4, pasiai5kinim4 ir t.t. mokiniai raSo vadovaudamiesi raStvedybos

instrukcija.

X. PATYEIU PREVENCIJOS PAGRINDINES TAISYKLES

21. Siq keturiq taisykliq privalo laikytis visa gimnazijos bendruomend:

21.1. mes nesitydiosime i5 kitq;
21.2. mes stengsimes padeti tiems, i5 kuriq tydiojasi;
21.3. Mes stengsimes bendrauti su tais, kurie yra atstumti;

21.4. Jei suZinosime, kad i5 kaZko tydiojamasi - pasakysime suaugusiems tr gimnazijoje, ir
namuose.

XI. PATYdIV PREVENCIJOS SKATINIMO PRIEMONES
22. Zodinis pagyrimas.

23. Leidimas aptarnavimui be eiles valgykloje ir bibliotekoje.
24.Padeka stende.

25. Ekskursija i muziejq.

26. Padekos lai5kas tevams.

xrr. pATycrg rnEvENCrJos DRAUSMTNTMO PRTEMONES

27. [spejimas LodLiu, protokolas perduodamas klases aukletojui (1 kartas);

2S.Izohacija klaseje (kampas, atskira sedejimo vieta ir pan.) (1 kartas).

29. Klas6s aukletojas informuoja t6vus (globejus) (2 kartai).



30. Klases aukletojas ra5o papeikim4, specialioji komisija skiria nuobaudas (ei 3 ir daugiau

kartq kartoj asi patydios) :

30.1. neleidZiamalankytidiskotekq;

30.2. skiriama skaitykloje skaityti knygas;

30.3. 10 kartq perra5yti mokiniq elgesio taisykles;

30.4. atlikti nurodyt4 visuomenei nauding4 darbq;

30.5. neleisti dalyvauti neformaliojo Svietimo renginiuose (bureliai, ekskursijos ir pan.);
30.6. suorganizuoti akcij4.

31. Komisija skirtai nuobaudai (pagal 30 p.) nustato laikotarpi ir atsiskaitymo formas.

XIII. KLASES VALANDELIU TAISYKLES

32. Jeinorima k4 nors pasakyti, keliame rank4.

33. Kiekvienas turi teisg bflti i5klausytas.

34. Leisime kiekvienam i5sakyti savo mintis nepertraukdami (Zinoma, turetq btiti tamtikros
laiko ribos).

35. Kiekvienas turi teisE nekalbeti, jei to nenori.

36. mes galime nepritarti kito mintims, nesielgdami nemaloniai ir nesakydaminegraLiq dalykq;
negalima,,nusodinti" kito.

37.Kai kalbame apie patydias ar kitas problemas, neminime konkrediq vardq.

SUDERINTA

Seniunq taryboje

2007-01-10 protokolas Nr. 15

Metodineje taryboje

2007-01-17 protokolo Nr. 02 - 4

Olweus patydiq prevencij os programos

Koordinaciniame komitete
2009-12-21 protokolu Nr. 4


