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ROKIŠKIO R. OBELIŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesio taisykles gimnazijoje: jos teritorijoje, per pamokas, renginius
gimnazijoje bei už jos ribų
2. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.
II SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖS
3. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje.
4. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti geros kokybės ugdymą.
5. Žinoti, pagal kokius kriterijus vertinami jų pasiekimai gimnazijoje.
6. Gauti švietimo pagalbą: psichologo, specialiojo pedagogo, socialinę pedagoginę,
profesinio orientavimo.
7. Pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų
dalykų programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus.
8. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje, neformaliojo ugdymo veiklose.
9. Naudotis gimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose esančiu
inventoriumi, informacinių technologijų įranga mokymosi tikslams ir laikantis mokytojų nustatytų
naudojimosi instrukcijų.
10. Per savaitę rašyti ne daugiau kaip 2 kontrolinius, atsiskaitomuosius darbus (per dieną –
1).
11.
Būti
pagirtas
už
mokymosi
pažangą,
pastangas
ir
pasiekimus.
III SKYRIUS
MOKINIŲ PAREIGOS
12. Laikytis sutartyje su gimnazija nustatytų sąlygų, gimnazijos vidaus tvarkos
dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų ir susitarimų pamokose, koridoriuose,
renginiuose.
13. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
14. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus gimnazijos bendruomenės narius, nepažeisti
jų teisių ir teisėtų interesų.
15. Deramai atstovauti gimnazijai.
16. Per pamokas, pertraukas ir renginius elgtis drausmingai, reaguoti į administracijos,
mokytojų bei kitų gimnazijos darbuotojų pastabas.
17. Pamokų ir kitų renginių metu mobilieji įrenginiai turi būti išjungti (nebent, mokytojui
leidus, jei jie naudojami mokomaisiais tikslais).
18. Laiku ateiti į pamokas, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų, susirgus tą
pačią dieną informuoti klasės vadovą.

19. Neatvykus į mokyklą 1-3 dienas, klasės vadovui pateikti raštišką tėvų paaiškinimą,
nedalyvavus ilgiau nei 3 dienas – gydytojo pažymą.
20. Tausoti ir saugoti privatų, kitų bendruomenės narių bei gimnazijos turtą. Už padarytą
žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka.
21. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises.
22. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į
suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus ( patyčių, smurto, pastebėtų įtartinų asmenų ir kita).
23. Dalyvauti gimnazijos renginiuose, socialinėje veikloje. Dėl nedalyvavimo – informuoti
klasės vadovą.
24. Pabaigus gimnaziją ar nutraukus mokymo sutartį, atsiskaityti su gimnazijos biblioteka.
IV SKYRIUS
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
25.Vartoti tabaką, alkoholį, narkotines, psichotropines bei kitas psichoaktyviais medžiagas
bei jomis prekiauti ar platinti.
26. Vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus.
27. Atsinešti šaunamuosius ir šaltuosius ginklus, dujinius balionėlius, pirotechnikos
gaminius bei kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus.
28. Mėtyti popierius ar kitaip šiukšlinti.
29. Žaisti azartinius žaidimus.
30. Filmuoti ir fotografuoti gimnazijos bendruomenės narius ar viešinti jo atvaizdą negavus
asmens sutikimo.
31. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais. Iš mokinių, nepaisančių šio
draudimo, mokytojai, mokyklos vadovai turi teisę paimti mokinio telefoną, vadovaujantis
,,Naudojimosi internetu ir mobiliosiomis technologijomis atsakingo elgesio taisyklėmis“.
32. Pertraukų metu bėgioti koridoriais, sėdėti ant palangių, šūkauti, garsiai klausytis
muzikos,
stumdytis,
grubiai
elgtis,
šokinėti
nuo
laiptų.
33.
Tyčiotis
iš
kitų
gimnazijos
bendruomenės
narių.
34. Klastoti dokumentus, keisti įrašus.
35. Pamokų, pertraukų metu išeiti iš gimnazijos ir jos teritorijos be klasės vadovo,
socialinio pedagogo ir administracijos leidimo.
36. Be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis.
37. Mokiniai gali būti drausminami šiomis priemonėmis:
37.1. žodinis įspėjimas;
37.2. pastaba TAMO dienyne;
37.3. drausmės kortelės išrašymas;
37.4. ugdymo vietos pakeitimas;
37.5. pranešimas tėvams;
37.6. pokalbis su direktoriumi, dalyvaujant tėvams;
37.7. mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;
37.8. kreipimasis į Rokiškio rajono savivaldybės administracijos vaiko gerovės komisiją
dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo;
37.9. rekomendavimas pakeisti ugdymo įstaigą;
37.10. šalinimas iš gimnazijos.
V SKYRIUS
ATSAKOMYBĖ
38. Už mokinių skatinimą ir drausminimą atsakingi klasių auklėtojai ir administracija.

VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas mokslo metų
pradžioje.
40. Klasės vadovai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi,
kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
41. Gimnazijos Mokinių elgesio taisyklėmis viešinamos stende,
internetiniame tinklalapyje, TAMO dienyne.
42. Gimnazijos Mokinių elgesio taisyklės gali būti keičiamos.
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