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70. Mokinio elgesio kodekso nuostatos: 

70.1. Laiku ateiti į kiekvieną pamoką. 

70.2. Be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų. 

70.3. Drausmingai, stropiai, sąžiningai mokytis pamokose ir namuose. 

70.4. Turėti pamokai reikalingas priemones bei aprangą. 

70.5. Dėvėti gimnazijos uniformą. 

70.6. Tausoti gimnazijos ir gimnazijos bendruomenės narių turtą (vadovėlius, sąsiuvinius, 

kabinetus ir pan.). 

70.7. Draugiškai ir pagarbiai elgtis su kitais mokiniais, mokytojais, gimnazijos darbuotojais 

(nesikeikti, nevartoti necenzūrinių žodžių, nerodyti įžeidžiančių gestų, nesimušti, 

nesispjaudyti, nesityčioti ir t.t.). 

70.8. Draudžiama pamokose naudotis pamokai nereikalingomis priemonėmis ir prietaisais 

(mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, lazeriais ir pan.). 

70.9. Draudžiama žaisti žaidimus, kurie gali sukelti pavojų sveikatai ar gyvybei. 

70.10. Draudžiama gimnazijos teritorijoje turėti ir/ar vartoti tabaką (rūkyti), elektronines 

cigaretes, alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas; energetinius gėrimus, 

turėti ir/ar naudoti sprogstamąsias medžiagas (fejerverkus ar kt.) ir/ar kitus pavojingus 

daiktus ar medžiagas (peilius ir pan.). 

70.11. Draudžiama gimnazijos teritorijoje užsiimti pirkimu, pardavimu, jei tokia veikla 

nenumatyta gimnazijos programose. 

71. Skatinimo priemonės: 

71.1. Specifinės skatinimo priemonės, skirtos konkrečiai Mokinio elgesio kodekso nuostatai: 

71.1.1. 2 nuostata. Be pateisinamos priežasties nepraleidinėti pamokų. 

(Atskirai aptarta Mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei priežiūros tvarkoje). 

71.1.2. 4 nuostata. Turėti pamokai reikalingas priemones bei aprangą. 

Ženkliukas, kortelė mokiniui „Pamokoms pasiruošęs. Šaunuolis“ (rekomendacinė 

priemonė pradinukams). 

71.1.3.  5 nuostata. Dėvėti gimnazijos uniformą. 

Padėka tėvams už rūpestį ir nuolat mokinio dėvimą uniformą (kiekvieno pusmečio 

pabaigoje). 

71.2. Bendros skatinimo priemonės, skirtos kelioms Mokinio elgesio kodekso nuostatoms: 

71.2.1. 1, 3, 8, 9 kodekso nuostatos gali būti įtraukiamos į pamokos vertinimo kriterijus 

(kiekvieno mokytojo nuožiūra). 

71.3. Bendros skatinimo priemonės, skirtos visoms Mokinio elgesio kodekso nuostatoms 

(taikomos atsižvelgiant į individualų mokinį): 

71.3.1. Pagyrimas į el. dienyną ir į pažymių knygelę (jei mokinio tėvai nėra jos atsisakę). 

71.4. Skatinimo priemonės tiems, kurie laikosi visų Mokinio elgesio kodekso nuostatų: 

71.4.1. Ekskursija, išvyka arba dovanėlė mokslo metų pabaigoje.  

71.4.2. Pagyrimo raštas kiekvieno pusmečio pabaigoje. 

72.         Drausminimo priemonės ir nuobaudos: 

72.1. Specifinės drausminimo priemonės ir nuobaudos, skirtos konkrečiai mokinio elgesio 

kodekso nuostatai: 

72.1.1. 1 nuostata. Laiku ateiti į kiekvieną pamoką. 

Pasilikimas po pamokų tiek, kiek pavėluota. 



72.1.2. 2 nuostata. Be pateisinamos priežasties nepraleidinėti pamokų. 

(Atskirai aptarta mokinių pamokų lankomumo apskaitos bei priežiūros tvarkoje) 

72.1.3. 4 nuostata. Turėti pamokai reikalingas priemones bei aprangą. 

Ženkliukas, kortelė mokiniui „Aš - užuomarša“ (rekomendacinė priemonė pradinukams). 

72.1.4. 8 nuostata. Draudžiama pamokose naudotis pamokai nereikalingomis priemonėmis ir 

prietaisais (mobiliaisiais telefonais, planšetiniais kompiuteriais, lazeriais ir pan.). 

Priemonės ar prietaiso laikinas paėmimas ir atidavimas mokinio tėvams. 

Uždraudimas atsinešti priemones ar prietaisus į gimnaziją. 

72.1.5. 10 nuostata. Draudžiama gimnazijos teritorijoje turėti ir/ar vartoti tabaką (rūkyti), 

elektronines cigaretes, alkoholį, narkotikus ir kitas psichotropines medžiagas; 

energetinius gėrimus, turėti ir/ar naudoti sprogstamąsias medžiagas (fejerverkus ar kt.) 

ir/ar kitus pavojingus daiktus ar medžiagas (peilius ir pan.). 

Mokinio daiktų patikrinimo organizavimas (išsamiau priemonė aptarta dokumente 

„Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka“). 

72.2. Bendros drausminimo priemonės ir nuobaudos, skirtos kelioms mokinio elgesio kodekso 

nuostatoms: 

72.2.1. 1, 3, 8, 9 kodekso nuostatos gali būti įtraukiamos į pamokos vertinimo kriterijus 

(kiekvieno mokytojo nuožiūra). 

72.2.2. Už 6, 7, 10 nuostatų nesilaikymą galima mokinio neįleisti į gimnazijos diskoteką,  

kreiptis į policiją dėl piniginės baudos skyrimo. 

72.2.3. Už 6, 7 nuostatų nesilaikymą galima uždrausti mokiniui lankyti jo mėgstamą būrelį,  

galima mokinį palikti vieną klasėje (arba tik su mokytoju – be klasės draugų);  

galima pakeisti mokinio ugdymosi vietą, iškviesti direktorių arba vieną iš jo įgaliotų 

asmenų: direktoriaus pavaduotoją ugdymui, socialinį pedagogą ar kitą įgaliotą atstovą 

(išsamiau šios priemonės aptartos dokumente „Poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams sąlygos ir tvarka“). 

72.3. Bendros drausminimo priemonės ir nuobaudos, skirtos visoms mokinio elgesio kodekso 

nuostatoms (taikomos atsižvelgiant į individualų mokinį): 

72.3.1. Pasiaiškinimo rašymas. 

72.3.2. Pastaba į el. dienyną ir į pažymių knygelę (jei mokinio tėvai nėra jos atsisakę). 

72.3.3. Pokalbis su auklėtoju. 

72.3.4. Draudimas vykti į gimnazijos ekskursijas, išvykas. 

72.3.5. Mokinio elgesio kodekso perrašymas (rekomenduojama, kad tai vyktų po pamokų). 

72.3.6. Pokalbis su socialiniu pedagogu. 

72.3.7. Pranešimas tėvams (žodžiu ar raštu). 

72.3.8. Pokalbis su tėvais. 

72.3.9. Mokinio (ar mokinio ir jo tėvų) apsilankymas Vaiko gerovės komisijoje. 

72.3.10. Klasės ar gimnazijos patalpų tvarkymas. 

72.3.11. Direktoriaus pastaba. 

72.3.12. Pokalbis su direktoriumi. 

72.3.13. Laikinas nušalinimas nuo veiklos klasėje, skiriant savarankišką mokymąsį. 

72.3.14. Minimalios ar vidutinės priežiūros priemonė. 

72.3.15. Pašalinimas iš gimnazijos. 

 


