
 

MARIJAMPOLĖS MARIJONŲ GIMNAZIJA 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS. SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS.  

FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ. 

1. Mokinių elgesio taisyklės: 

1.1.  stropiai ir sąžiningai mokytis; 

1.2. lankyti kiekvieną pamoką, savavališkai neišeiti iš pamokų. Jei dėl rimtų priežasčių reikia iš 

pamokų išeiti, turėti tėvų prašymą, gauti dalyko mokytojo ir klasės auklėtojo sutikimą. Išvykstant su tėvais 

(globėjais) mokslo metų eigoje, tėvai rašo prašymą Gimnazijos direktoriaus vardu nurodydami išvykimo 

priežastį, trukmę bei įsipareigodami prisiimti atsakomybę už vaikų saugumą ir mokymosi tęstinumą 

išvykos metu; 

1.3. praleidus iki trijų dienų pamokas atnešti tėvų (globėjų) parašytą pateisinimą, o praleidus keturių ir 

daugiau dienų pamokas – medicinos ar kitos įstaigos pažymą; 

1.4. susirgus ar susižeidus kreiptis į Gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistę ar 

mokytoją bei klasės auklėtoją; 

1.5.  nevėluoti į pamokas ir kitus renginius; 

1.6. atsinešti reikalingas mokymo(si) priemones; 

1.7. pagarbiai bendrauti su mokytojais, Gimnazijos bendruomenės nariais, savo bendramoksliais; 

1.8. pamokų, kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos rimties, reaguoti į mokytojo 

pastabas; 

1.9.  iš Gimnazijos teritorijos išeiti tik pristačius tėvų, globėjų/rūpintojų sutikimą;  

1.10.  pertraukų metu tinkamai elgtis Gimnazijoje, žaisti Gimnazijos kieme, nesistumdyti, nekelti 

peštynių, reaguoti į budinčiųjų pastabas; 

1.11.  drabužius kabinti tik individualioje spintelėje, už paliktus vertingus daiktus atsako patys mokiniai; 

1.12.  bibliotekoje elgtis mandagiai, netriukšmauti, laikytis nustatytų taisyklių; 

1.13.  valgymo patalpoje nesistumdyti, kultūringai valgyti, netrukdyti valgyti kitiems, susitvarkyti 

valgymo vietą; 

1.14.  Gimnazijos renginiuose, popamokinėje veikloje laikytis nustatytos tvarkos, vykdyti mokytojų ir 

budinčiųjų reikalavimus;  

1.15.  rugsėjo 1 dienai mokinys privalo pasitikrinti sveikatą gydymo įstaigoje ir pristatyti pažymą (ne 

vėliau kaip iki rugsėjo 15 d.); 

1.16.  negalima šiukšlinti, sėdėti ant palangių, bėgioti koridoriuose, laiptais, gadinti Gimnazijos 

inventorių; 

1.17.  tėvams parašius prašymą išbraukti mokinį iš gimnazijos mokinių sąrašo ar mokiniui pabaigus 

gimnaziją, mokinys pateikia klasės auklėtojui užpildytą Mokinio atsiskaitymo lapą. 

2. Marijonų gimnazijos mokiniui draudžiama: 

2.1.  naudoti fizinį, psichologinį smurtą, vartoti necenzūrinius žodžius, muštis, įžeidinėti kitus; 

2.2. įsinešti/platinti/vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, elektronines cigaretes, tabako gaminius, 

narkotines, psichotropines, toksines medžiagas. 

2.3. tyčiotis iš kitų mokinių, bendruomenės narių; 

2.4. įsinešti į gimnaziją ginklus, peilius, dujų balionėlius, pirotechninius  gaminius  ir  kenksmingus  ar  

sveikatai  pavojingus daiktus. 

2.5.  įsinešti į gimnaziją degtukus, žiebtuvėlius. 

2.6. be mokytojų leidimo pamokose ir renginiuose naudotis mobiliaisiais telefonais, planšetėmis,  MP3 

grotuvais, ausinukais.  

2.7. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti; 

2.8.  žaisti azartinius žaidimus; 

2.9. atsinešti/naudoti, platinti garso, vaizdo įrašų, literatūros ar kitų daiktų, kurie tiesiogiai skatina ar 

propaguoja patyčias, smurtą, žiaurų elgesį, karą ar pornografiją; 

2.10.  reikalauti pinigų ar daiktų, sudaryti turtinius sandorius su kitais mokiniais, šmeižti, versti meluoti 

kitus mokinius, grasinti, be asmens sutikimo fotografuoti, filmuoti, įrašinėti kitų asmenų pokalbius, tokią 

medžiagą talpinti internetinėje erdvėje; 



2.11.  vartoti necenzūrinius žodžius; 

2.12.  naudoti fizinį, psichologinį smurtą, stumdytis, užgaulioti, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, įžeidinėti 

kitus ar kitaip rodyti nepagarbą aplinkiniams; 

2.13.  gimnazijoje garsiai leisti garso įrašus; 

2.14.  niokoti gimnazijos turtą; 

2.15.  vaikščioti į tualetą pamokų metu, išskyrus atvejus, kada išleidžia mokytojas; 

2.16.  savavališkai pasišalinti iš pamokos; 

2.17.  vėluoti į pamokas; 

2.18.  dalyvauti pamokoje be uniformos. Paskutinis mėnesio penktadienis – uniformų ,,Skalbadienis“. 

Tą dieną mokiniai pamokose gali dalyvauti be uniformos; 

2.19.  pasisavinti svetimus daiktus; 

2.20.  draudžiama važinėti motorinėmis transporto priemonėmis pavojingai manevruojant, keliant 

pavojų aplinkiniams. 

3.   Mokinių skatinimas: 

3.1. mokinių skatinimo tvarką nustato direktorius įsakymu paskirta darbo grupė;  

3.2. mokiniai skatinami pagyrimo raštais už visus mokslo metus; 

3.3. gali būti skatinami ekskursijomis, ypatingais atvejais – piniginėmis premijomis mokymo 

priemonėms įsigyti. 

4.  Mokinių drausminimas: 

4.1. pažeidus mokinio elgesio taisykles, taikomos šios nuobaudos: 

  4.1.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba žodžiu ar raštu; 

  4.1.2. tėvų (globėjų) iškvietimas į Gimnaziją; 

  4.1.3. už sistemingus mokinio elgesio taisyklių pažeidimus mokinio elgesys gali būti svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje, Prevencinio darbo grupės posėdyje, Mokytojų taryboje, Gimnazijos taryboje; 

4.2. įvykdęs nusižengimą, mokinys privalo rašyti paaiškinimą; 

4.3. Gimnazijos direktorius, išsiaiškinęs nusikaltimo priežastis ir aplinkybes, skiria nuobaudą; 

4.4. nuobauda skiriama direktoriaus įsakymu, fiksuojama mokinio asmens byloje, supažindinami tėvai, 

gali būti skelbiama viešai; 

4.5. direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos: 

  4.5.1. pastaba; 

  4.5.2. papeikimas; 

  4.5.3. įspėjimas; 

  4.5.4. pašalinimas iš Gimnazijos; mokinio pašalinimo iš Gimnazijos klausimas gali būti sprendžiamas 

už ypač grubius nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų 

atsinešimą ir (ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokymo įstaigoje, pasikartojantį pamokų be 

rimtos priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokymo įstaigos bendruomenės narių 

saugumui; 

4.6. mokinių šalinimo iš Gimnazijos klausimus sprendžia direktorius, vadovaudamasis Švietimo 

įstatymu; 

4.7. neleistina mokinių bausti fizinėmis bausmėmis, išvaryti iš pamokos. 

5. Finansinė atsakomybė: 

5.1. už mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus 

suolus, suplėšytas, nuniokotas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis pats ir mokinio tėvai (globėjai); 

5.2. Gimnazijos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių 

pakeisti, suremontuoti ar apmokėti jo remonto išlaidas. 

 

 

 

 



MOKINIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA 

Eil. 

Nr. 
Mokiniui draudžiama 

Nusižengė 1 kartą 
Nusižengė pakartotinai 

(2 ir daugiau kartų) 

Mokinio elgesys svarstomas drausminimo  

skiltyje nustatyta tvarka: 

1. 

Įsinešti/platinti/vartoti  

alkoholinius, energetinius 

gėrimus, elektronines cigaretes, 

tabako gaminius, narkotines, 

psichotropines, toksines 

medžiagas. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai.  

Mokiniui gimnazijos  

direktoriaus įsakymu) 

skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Informacija raštu perduodama 

nepilnamečių reikalų 

policijos pareigūnams. 

Mokinio elgesys  svarstomas 

VGK, sprendžiamas 

tolimesnis mokinio 

mokymasis gimnazijoje. 

2. 

Įsinešti į gimnaziją ginklus, 

peilius, dujų balionėlius, 

pirotechninius  gaminius  ir  

kenksmingus  ar  sveikatai  

pavojingus daiktus. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai.  

Mokiniui (gimnazijos  

direktoriaus įsakymu) 

skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai.  

Mokinio elgesys  svarstomas 

VGK, sprendžiamas 

tolimesnis mokinio 

mokymasis gimnazijoje. 

3. 
Įsinešti į gimnaziją degtukus, 

žiebtuvėlius. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Mokinio elgesys  svarstomas 

VGK. 

4. 

Žaisti azartinius žaidimus.  

 

Azartiniai žaidimai – tai bet 

koks lošimas iš pinigų ar 

vertingų daiktų siekiant gauti 

pelno arba naudos. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai.  

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK, 

sprendžiamas tolimesnis 

mokinio mokymasis 

gimnazijoje. 

5. 

Be mokytojo leidimo pamokų ir 

renginių metu naudotis 

mobiliaisiais telefonais, 

planšetėmis,  MP3 grotuvais, 

ausinukais. 

Mokytojas paima išjungtą 

telefoną ar kitą paminėtą 

prietaisą ir grąžina mokiniui 

po pamokos.  

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. Mokinio 

elgesys svarstomas VGK. 

6. 

Atsinešti/naudoti, platinti garso, 

vaizdo įrašų, literatūros ar kitų 

daiktų, kurie tiesiogiai skatina ar 

propaguoja patyčias, smurtą, 

žiaurų elgesį, karą ar 

pornografiją. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai.  

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK, 

sprendžiamas tolimesnis 

mokinio mokymasis 

gimnazijoje. Esant poreikiui 

pranešama policijai. 



7. 

Reikalauti pinigų ar daiktų, 

sudaryti turtinius sandorius su 

kitais mokiniais, šmeižti, versti 

meluoti kitus mokinius, grasinti, 

be asmens sutikimo fotografuoti, 

filmuoti, įrašinėti kitų asmenų 

pokalbius, tokią medžiagą 

talpinti internetinėje erdvėje. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai.  

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK, 

sprendžiamas tolimesnis 

mokinio mokymasis 

gimnazijoje. 

8. Vartoti necenzūrinius žodžius. Žodinis įspėjimas. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai. 

Esant poreikiui mokinio 

elgesys  svarstomas VGK 

9. 

Naudoti fizinį, psichologinį 

smurtą, stumdytis, užgaulioti, 

muštis, šiukšlinti, spjaudytis, 

įžeidinėti kitus ar kitaip rodyti 

nepagarbą aplinkiniams. 

Žodinis įspėjimas. 

Esant reikalui pildoma 

pokalbio su mokiniu forma, 

informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. Mokinio 

elgesys  svarstomas VGK. 

 

Patyčių atveju kl. auklėtojas 

aiškinasi situaciją, ieško 

tinkamiausio sprendimo.  

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK, informacija 

raštu perduodama 

nepilnamečių reikalų 

policijos pareigūnams. 

10. 
Gimnazijoje garsiai leisti garso 

įrašus. 
Žodinis įspėjimas. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai. 

11. Niokoti gimnazijos turtą. 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Atlyginama žala. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Gimnazijos direktoriaus 

įsakymu skiriama drausminė 

nuobauda. Mokinio elgesys  

svarstomas VGK, informacija 

gali būti perduodama raštu 

nepilnamečių reikalų 

policijos pareigūnams. 

Atlyginama padaryta žala. 

12. 

Vaikščioti į tualetą pamokų 

metu, išskyrus atvejus, kada 

išleidžia mokytojas. 

Žodinis įspėjimas. 

Mokytojas turi teisę neišleisti.  

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai. 

13. 
Pamokų metu kramtyti 

kramtomąją gumą, valgyti. 

Žodinis įspėjimas. 

Esant poreikiui pildoma 

pokalbio su mokiniu forma, 

informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Mokinio elgesys  svarstomas 

VGK.  

14. 
Savavališkai pasišalinti iš 

pamokos. 

Informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Mokinio elgesys  svarstomas 

VGK, direktoriaus įsakymu 

skiriama drausminė 

nuobauda. 

15. Vėluoti į pamokas 

Mokytojas el. dienyne 

pažymi ,,p“ ir parašo pastabą, 

nurodydamas priežastį 

Pildoma pokalbio su mokiniu 

forma, informuojami tėvai, 

globėjai/rūpintojai. Mokinio 

elgesys  svarstomas VGK. 



(žymėti tą priežastį, kurią 

nurodė mokinys) 

16. 

Dalyvauti pamokoje be 

uniformos. 
 

(Uniforma turi būti tvarkinga,  

patvirtinta gimnazijos). 
 

Paskutinis mėnesio penktadienis 

– uniformų skalbadienis. 

Mokiniai pamokose gali 

dalyvauti be uniformos. 

Su mokiniu kalbasi klasės 

vadovas, VGK nariai. Esant 

poreikiui pildoma pokalbio su 

mokiniu forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai. 

Pildoma pokalbio su mokiniu, 

jo tėvais forma, informuojami 

tėvai, globėjai/rūpintojai.  

Mokinio elgesys  aptariamas 

VGK. Esant poreikiui su 

mokiniu kalbasi Gimnazijos 

direktorius. Gali būti skiriama 

drausminė nuobauda.  

17. Pasisavinti svetimus daiktus. 

Vagystės atveju, neprisipažinus per 24 val. ir neatlyginus 

nuostolių, pranešama policijai. Mokinio elgesys svarstomas 

VGK, sprendžiamas tolimesnis mokinio mokymasis 

gimnazijoje. 

18. 

Draudžiama važinėti  

motorinėmis transporto 

priemonėmis pavojingai 

manevruojant, keliant pavojų 

aplinkiniams. 

Žodinis įspėjimas. Esant reikalui pildoma pokalbio su 

mokiniu forma, informuojami tėvai, globėjai/rūpintojai.  

Esant poreikiui pranešama policijai. 

 

* Administracinių nuobaudų atveju (direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba, papeikimas arba įspėjimas) 

artimiausiu metu pasirašytinai supažindinami mokinio tėvai, globėjai/rūpintojai. 

** Už savalaikį tėvų, globėjų/rūpintojų informavimą, prevencinių ir drausminimo priemonių vykdymą 

atsakinga (-as) klasės auklėtoja (-as). 

*** Panaudojus visas numatytas drausminimo priemones bei kartojantis mokinio daromiems 

nusižengimams, klasės auklėtojas kreipiasi pagalbos į mokyklos Vaiko gerovės komisiją. Komisijai 

pateikia informaciją apie klasės auklėtojo taikytas drausminimo priemones, individualų darbą su vaiku, 

pokalbius su tėvais, globėjais/rūpintojais. 

**** Klasės vadovo teikimu mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant klasės vadovui, 

administracijai ir tėvams. Vaiko gerovės komisijos nariai teikia gimnazijos direktoriui siūlymus: pareikšti 

mokiniui pastabą, papeikimą ar įspėjimą. Mokiniui (gimnazijos direktoriaus įsakymu) skiriama drausminė 

nuobauda, kuri įsegama į mokinio asmens bylą. 

 

 

 

 

 

 

 

 


