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VILNIAUS R. NEMENČINĖS KONSTANTO PARČEVSKIO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

1. ĮVADAS 
1.1. Kiekvienas žmogus, gyvendamas visuomenėje, privalo laikytis tam tikrų bendravimo 

normų, kurios yra privalomos, tai – įstatymai. Žmogaus gyvenime egzistuoja ir 
taisyklės, kurios gali būti nerašytos ir užrašytos. Jų laikymasis kiekvienam padeda 
sėkmingai bendrauti kolektyve, siekti užsibrėžtų tikslų ir sugyventi su savimi ir 
aplinkui esančiais, jaustis saugiai. 

1.2. Mokinys – tai žmogus, besimokantis mokykloje, siekiantis įgyti žinių ir kitų gebėjimų, 
reikalingų ateičiai. 

1.3. Mokytojas – tai žmogus, padedantis mokiniui ugdytis, norintis suteikti jam žinių ir 
kitokios patirties, reikalingos mokinio tolimesniame gyvenime. 

1.4. Gimnazijos darbuotojas – tai žmogus, kurio dėka gimnazijoje visi yra saugūs, sotūs ir 
mokosi / dirba švarioje aplinkoje. 

1.5. Mokiniai laikosi Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos nuostatų ir mokinių 
elgesio taisyklių. Įstatymų, taisyklių nežinojimas nuo atsakomybės neatleidžia. 

2. BENDROSIOS NUOSTATOS 
2.1. Vilniaus r. Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės 

(toliau — Elgesio taisyklės) apibrėžia 1 – G4(12) klasių mokinių teises ir pareigas, jų 
elgesio normas bei skatinimo ir drausminimo priemones.  

2.2. Mokinių elgesio taisyklių privaloma laikytis ir vykdyti visus jų straipsnius visiems 
Nemenčinės K. Parčevskio gimnazijos mokiniams. 

2.3. Už mokinių elgesio taisyklių vykdymą, jų laikymąsi yra atsakingi mokiniai, jų tėvai, 
klasių auklėtojai, dalyko mokytojai, mokinių savivaldos institucijos, administracija ir 
gimnazijos darbuotojai. 

2.4. Už mokinių elgesio taisyklių nesilaikymą yra skiriamos drausminės nuobaudos, 
numatytos šiose taisyklėse, Lietuvos Respublikos įstatymuose. 

3. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ TIKSLAI 
3.1. Palaikyti tvarką ir optimalias gimnazijos bendruomenės darbo sąlygas. 
3.2. Užtikrinti gerus tarpusavio santykius tarp visų gimnazijos bendruomenės narių. 
3.3. Įsisąmoninti (įsisavinti) Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos gyvenimo 

taisykles, elgesio normas. 
3.4. Turėti galimybę keisti ar papildyti taisykles, kad mokiniai ir mokytojai gimnazijoje 

jaustųsi gerai. 
3.5. Sudaryti sąlygas kiekvienam gimnazijos bendruomenės nariui ugdyti ir puoselėti: 

 jausmą, kad kiekvienas esame bendruomenės narys; 
 atsakingumo pojūtį už savo elgesį; 
 rūpestį, kad gimnazijoje būtų gera, gražu ir saugu; 
 geranoriškumą. 
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4. MOKINYS TURI TEISĘ 
4.1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, 

mokymosi formas, kiekvieno mokomojo dalyko programas. 
4.2. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti 

valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą. 
4.3. Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (etikos arba tikybos) 

programą. 
4.4. Dalyvauti posėdžiuose, kai svarstomi ugdymo proceso organizavimo klausimai ar jo 

elgesys, gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 
informaciją. 

4.5. Į objektyvų ir nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, išankstinį informavimą apie 
žinių tikrinimą. 

4.6. Atsisakyti rašyti kontrolinį darbą, jei mokytojas apie tai nepranešė iš anksto. 
4.7. Savo nuožiūra pasirinkti neformaliojo švietimo ugdymo veiklą. 
4.8. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 
4.9. Kreiptis į gimnazijos administraciją, mokytojus, Gimnazijos tarybą, Mokinių tarybą 

sprendžiant įvairius klausimus. 
4.10. Turintis mokymosi sunkumų, gauti papildomą pagalbą iš anksto suderinus su 

mokytoju. 
4.11. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą. 
4.12. Ugdymo proceso metu naudotis gimnazijos patalpomis, mokymo priemonėmis, 

biblioteka, skaitykla. 
4.13. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla neprieštarauja LR įstatymams. 

Dalyvauti įvairiapusėje popamokinėje veikloje, gimnazijos savivaldoje. 
4.14. Turi teisę konsultuotis su mokytojais, darbuotojais, teikiančiais profesionalią pagalbą 

mokiniams (logopedas, psichologas, socialinis pedagogas, specialusis pedagogas, 
bibliotekos darbuotojai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistai), gimnazijos 
vadovais (direktorius ir pavaduotojai). 

4.15. Prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, remti gimnaziją. 
4.16. Puoselėti gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. 
4.17. Turi teisę į minties, sąžinės, tikėjimo, žodžio laisvę. 
4.18. Kreiptis į gimnazijos direktorių, Gimnazijos tarybą dėl mokinių elgesio taisyklių 

pakeitimo ar papildymo. 
4.19. Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis. 
4.20. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

5. MOKINYS PRIVALO 
5.1. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę, visą gimnazijos personalą, tėvus, 

paisyti jų nuomonės. Būti mandagiam, draugiškam, laikytis visuomenėje 
nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų. Derinti savo veiksmus ir norus su kitais 
mokiniais, gimnazijos bei visuomenės interesais, laikytis mokinio elgesio taisyklių 
normų. 

5.2. Stropiai mokytis, lankyti pamokas, nevėluoti ir nepraleisti jų be pateisinamos 
priežasties. Praleistas pamokas pateisinti pagal gimnazijos nustatytą lankomumo 
tvarką. 

5.3. Apie nedalyvavimą pamokose dėl svarbių priežasčių iš anksto pranešti klasės vadovui 
ar dalyko mokytojui. 

5.4. Pamokose turėti visas mokymuisi būtinas priemones, laikytis mokytojo nustatytos 
darbo pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas užduotis, neužsiimti 
pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams). 
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5.5. Privalo dėvėti mokyklinę uniformą pagal gimnazijos uniformos dėvėjimo 
reikalavimus. 

5.6. Viršutinius drabužius nusivilkti ir palikti rūbinėje. 
5.7. Kūno kultūros, choreografijos, technologijų dalykų pamokose dėvėti specialią aprangą 

ir avalynę, pagal sezoną ir gimnazijos nustatytus reikalavimus. 
5.8. Dalyvauti gimnazijos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, 

egzaminuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis. 
5.9. Įvykdyti visus reikalavimus pagal ugdymo planą (privalomas visuomenei naudingas 

darbas). 
5.10. Neatvykus mokytojui į pamoką (10 min.), klasės seniūnas arba kitas atsakingas 

mokinys privalo apie tai pranešti gimnazijos administracijai. 
5.11. Prieš pamoką išjungti mobilųjį telefoną ir juo nesinaudoti pamokos metu. 
5.12. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, 

baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones, taupiai ir saugiai elgtis su elektra, 
vandeniu. 

5.13. Kabinete savo darbo vietą privalo prižiūrėti pats. Radęs sugadintą inventorių, turi 
pranešti kabineto vadovui. 

5.14. Po pamokos kabinetą, sporto salę, technologijos kabinetą palikti tvarkingą — nuvalyti 
lentą, sutvarkyti suolus, kėdes, sudėti į vietas sportinį inventorių. 

5.15. Iki Lietuvos Respublikos nustatyto termino profilaktiškai pasitikrinti sveikatą. 
5.16. Laikytis higienos reikalavimų. 
5.17. Prie rūbinės laikytis eilės bei drausmės. 
5.18. Saugoti savo daiktus. Už dingusius daiktus ir pinigus gimnazija neatsako. 
5.19. Laikytis mokymosi sutarties sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių 

dokumentų reikalavimų. 
5.20. Vykdyti gimnazijos vadovybės, Mokytojų tarybos, kitų savivaldos institucijų 

nutarimus. 
5.21. Prieš išvykstant iš gimnazijos, atsiskaityti su visų dalykų mokytojais, klasės vadovu, 

biblioteka, grąžinti Mokinio pažymėjimą, važiavimo bilietus. 
5.22. Išvykų, renginių metu elgtis kultūringai bei saugiai, netrukdyti vedantiesiems, 

atlikėjams, greta sėdintiems žiūrovams, nevartoti alkoholinių, energetinių, narkotinių, 
psichotropinių ar toksinių medžiagų. 

5.23. Informuoti gimnazijos administraciją, psichologą, socialinį pedagogą, mokytoją ar 
klasės vadovą apie gimnazijoje / klasėje vykstančias patyčias, muštynes ar narkotinių 
bei psichotropinių medžiagų vartojimą ir platinimą; 

5.24. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį. 

6. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 
6.1. Ateiti į gimnaziją apsvaigus nuo alkoholio, psichotropinių medžiagų. 
6.2. Atsinešti, turėti, vartoti, platinti gimnazijoje ir jos teritorijoje cigaretes ir elektronines 

cigaretes, alkoholinius gėrimus, energetinius gėrimus, narkotines, psichotropines, 
toksines medžiagas, ginklus, peilius, dujų balionėlius, pirotechninius gaminius ar kitus 
kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

6.3. Keiktis ir vartoti necenzūrinius žodžius. 
6.4. Žaisti azartinius žaidimus, naudoti fizinį ir psichologinį smurtą. 
6.5. Be mokytojo leidimo išsinešti iš mokymo patalpos gimnazijos inventorių: baldus, 

vaizdines priemones, literatūrą, pagalbinius įrenginius, garso, vaizdo ir kitą techniką, 
gimnazijos dokumentus. 

6.6. Be pateisinamos priežasties praleisti pamokas, vėluoti, savavališkai iš jų išeiti. 
6.7. Pamokos metu vaikščioti, trukdyti mokytojui vesti pamoką. 
6.8. Nusirašinėti namų darbus, kontrolinio darbo metu naudotis neleistinomis priemonėmis. 
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6.9. Palikti vadovėlius ir kitas mokymo priemones klasėse, suolų stalčiuose, spintose 
(išskyrus pradinių klasių mokinius). 

6.10. Laikyti asmeninius daiktus neskirtose tam tikslui vietose. 
6.11. Sėdėti ant palangių. 
6.12. Atverti langus, mėtytis sniego gniūžtėmis, kitais daiktais, važinėtis laiptų turėklais. 
6.13. Pasisavinti ne savo daiktus, reikalauti pinigų iš bendraamžių ir mažesniųjų, sudarinėti 

turtinius sandorius tarp mokinių. 
6.14. Kviesti pašalinius asmenis į gimnazijos renginius ir gimnazijos patalpas be mokytojo 

ar gimnazijos administracijos leidimo. 
6.15. Šiukšlinti gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje. 
6.16. Pardavinėti, kopijuoti, padirbinėti nemokamo maitinimo talonus. 
6.17. Pasinaudoti kito asmens prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis. 
6.18. Naudojantis elektroninio dienyno paslauga siųsti įžeidžiančią, smurtą propaguojančią 

informaciją. 
6.19. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. 
6.20. Pamokų ir pertraukų metu slapta filmuoti, fotografuoti ar įrašinėti kitų asmenų 

(mokytojų, mokinių) veiklą ir pokalbius. 
6.21. Įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie 

tiesiogiai skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, karą, pornografiją. 

7. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 
7.1. Mokinys, sugadinęs inventorių, mokymo priemonę, privalo ją suremontuoti arba tėvai 

privalo atlyginti žalą pagal tuo metu esančius įkainius. 
7.2. Mokinys, pametęs arba sugadinęs gimnazijos bibliotekos vadovėlį ar grožinės 

literatūros knygą, nuperka tokį pat egzempliorių arba nuperka kitą bibliotekai 
reikalingą knygą iš anksto suderinęs su bibliotekininke. 

7.3. Pametęs ar sugadinęs gimnazijos rūbinės numerėlį, mokinys privalo apie tai pranešti 
direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams ir sumokėti nustatytą mokestį. Suradus ir 
grąžinus numerėlį, mokiniui grąžinami sumokėti pinigai. Priešingu atveju pinigai nėra 
grąžinami. 

7.4. Apie rūkymą, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų, alkoholio ir kitų 
psichotropinių medžiagų vartojimą, laikymą ir platinimą, pirotechninių priemonių 
naudojimą gimnazija praneša policijai. Mokinys atsako už savo poelgį pagal įstatymų 
nustatytą tvarką. 

7.5. Mokiniui, kuris pažeidžia bei nesilaiko elgesio taisyklių yra skiriamos drausminimo 
priemonės. 

8. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
8.1. Gimnazija taiko šias drausminio auklėjimo poveikio priemones už nuolatinius ir 

piktybinius teisėtvarkos pažeidimus, pavojingą veiklą, už gimnazijos darbuotojų 
įžeidimą, garbės ir orumo žeminimą, mokinių elgesio taisyklių, gimnazijos nuostatų, 
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą: 

8.1.1. Gimnazijos darbuotojo įspėjimas žodžiu — pastaba. 
8.1.2. Mokinio raštiškas pasiaiškinimas gimnazijos administracijai, klasės vadovui. 
8.1.3. Gimnazijos darbuotojo pranešimas tėvams, tėvų kvietimas į gimnaziją. 
8.1.4. Pasiaiškinimas socialiniam pedagogui, vaiko gerovės komisijai, direkcinės tarybos 

nariams, mokytojų taryboje. 
8.1.5. Direktoriaus papeikimas. 
8.1.6. Pranešimas raštu policijos nuovadai, seniūnijai, Vaiko teisių apsaugos tarnybai. 

8.2. Už praleistas pamokas mokinys privalo laikyti įskaitas. 
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8.3. Už maitinimo talonų perpardavinėjimą yra informuojami tėvai ir seniūnijos socialiniai 
darbuotojai. 

8.4. Dėl telefonų, grotuvų, ausinukų, planšetinių kompiuterių piktybišką naudojimą 
pamokų metu: 

8.4.1. žodinis įspėjimas ir pranešimas tėvams; 
8.4.2. raštiškas mokytojo pranešimas direktoriui apie telefono, grotuvo, ausinukų, planšetinio 

kompiuterio naudojimą pamokos metu, 
8.4.3. pranešimas policijai už vidaus tvarkos pažeidimą. 

8.5. Mokymo sutarties nutraukimas nedrausmingam bei nepažangiam mokiniui sukakus 16 
metų. Po mokymo sutarties nutraukimo mokinys nepriimamas tęsti mokslo. 

8.6. Elgesio svarstymas vaiko gerovės komisijoje pagal Lietuvos Respublikos vaiko 
minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymą. Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir 
vidutinės priežiūros įstatymo nustatytais pagrindais ir tvarka mokinys gali būti 
perkeltas į kitą mokyklą arba jam gali būti skirta kita minimalios ar vidutinės 
priežiūros priemonė. 

8.7. Už gimnazijos viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) ar 
elektroninės erdvės pažeidimą mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų 
nustatyta tvarka. 

9. MOKINIŲ SKATINIMAS 
9.1. Gimnazijos direktoriaus įsakymas – padėka. 
9.2. Gimnazijos padėkos raštas. 
9.3. Esant galimybėms, materialinis skatinimas (nemokamos išvykos, atminimo dovanos ir 

pan.). 
9.4. Nuotrauka garbės lentoje (už labai gerą mokymąsi). 
9.5. Padėka tėvams. 

10. ELGESIO TAISYKLIŲ VYKDYMO PRIEŽIŪRA 
10.1. Už mokinių elgesio taisyklių vykdymą, jų laikymąsi atsako pats mokinys ir tėvai 

(globėjai, rūpintojai). 
10.2. Klasės vadovai vykdo tikslią mokinio praleistų pamokų, atlikto visuomenei naudingo 

darbo apskaitą. Renka pasiaiškinimus ir kitus dokumentus dėl pateisinamai praleistų 
pamokų, vykdo jų apskaitą, užpildo dienynus bei suvestines. 

10.3. Klasių vadovai įvairią informaciją teikia naudodamiesi kontaktiniu tėvų telefonu ir 
elektroniniame dienyne. 

11.  ELGESIO TAISYKLIŲ PAPILDYMAS IR PAKEITIMAS 
11.1. Šios Mokinių elgesio taisyklės arba atskiri jų punktai gali būti papildyti arba pakeisti. 
11.2. Papildymus arba pakeitimus Mokinių elgesio taisyklėse turi teisę pateikti gimnazijos 

administracija, Mokytojų taryba, Gimnazijos taryba, Mokinių taryba. 
11.3. Papildymams arba pakeitimams pateikti laikomasi šios tvarkos: 
11.3.1. Papildymų ar pakeitimų iniciatoriai raštu išdėsto savo pasiūlymus ir pateikia juos 

visų gimnazijos savivaldos institucijų svarstymui. 
11.3.2. Gavę Mokinių tarybos, Mokytojų tarybos, Gimnazijos tarybos pritarimus, 

iniciatoriai kreipiasi su protokolų išrašais į gimnazijos direktorių įrašyti pakeitimus 
įsakymu. 

11.4. Ši Mokinių elgesio taisyklių redakcija įsigalioja nuo jos patvirtinimo gimnazijos 
direktoriaus įsakymo dienos. 

 
     


