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MARIJAMPOLĖS SŪDUVOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Marijampolės Sūduvos gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

parengtos vadovaujantis Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Lietuvos 

Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, kitais Lietuvos Respublikos įstatymais, 

reglamentuojančiais vaiko teises, laisves, pareigas ir atsakomybę bei Marijampolės Sūduvos 

gimnazijos (toliau – gimnazija) nuostatais. 

2. Taisyklių tikslas – gimnazijoje sukurti sistemą, kuri padėtų palaikyti palankų emocinį 

klimatą, skatintų mokinių vidinį poreikį tobulėti, ugdytis vertybines nuostatas, visuomeniškumą bei 

didintų mokinių atsakomybę už savo elgesį ir bendruomenės gerovę. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

 

3. Mokiniai turi teisę nemokamai gauti informaciją apie gimnazijoje veikiančias švietimo 

programas, mokymosi formas. 

4. Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje ir įgyti nemokamą valstybinius 

standartus atitinkantį (pagrindinį, vidurinį) išsilavinimą.  

5. Pasirinkti gimnazijoje siūlomus pasirenkamuosius dalykus, mokymosi kursą, dalykų 

modulius, neformaliojo ugdymo būrelius, projektines veiklas.  

6. Pagal savo poreikius, gebėjimus, pomėgius burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, 

kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

7. Nustatyta tvarka gauti kokybišką ugdymą, nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą 

ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.  

8. Dalyvauti olimpiadose, konkursuose, varžybose, viktorinose. 

9. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę pagalbą, profesinį 

orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą gimnazijoje, teisę į apsaugą nuo 

smurto. 

10. Dalyvauti posėdžiuose, kai svarstomas jo (mokinio) elgesys ar mokymasis. 

11. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką. 

12. Noriai ir aktyviai dalyvauti gimnazijos vidaus ir išorės gyvenime, tinkamai pristatyti 

gimnaziją ir kurti jos įvaizdį. 

13. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje ir būti išrinktam į gimnazijos ir šalies mokinių 

savivaldos institucijas. 

14. Nemokamai naudotis gimnazijos skaitykloje ir bibliotekoje sukauptais vadovėliais ir 

kita literatūra, kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi 

tikslais). 

15. Gauti nemokamą maitinimą gimnazijoje įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Gauti nemokamą pavėžėjimą į gimnaziją įstatymų nustatyta tvarka. 

17. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

18. Savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (etiką arba tikybą). 
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

 

19. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, gimnazijos nuostatų, 

mokymo sutarties sąlygų, mokinio elgesio taisyklių, gimnazisto garbės kodekso ir kitų vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

20. Gerbti Lietuvos valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas, laikytis žmonių 

tarpusavio bendravimo taisyklių ir normų.  

21. Gerbti ir didžiuotis savo gimnazija, gerbti jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, 

nei elgesiu, tausoti gimnazijos turtą. 

22. Gerbti save ir kitus mokinius, pedagogus bei visą gimnazijos bendruomenę ir jų 

nuomones. 

23. Savo bendravimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir moralaus elgesio 

normomis. 

24. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

25. Stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo gebėjimus, stropiai atlikti namų darbus, 

įgytas žinias taikyti gyvenime. 

26. Dalyvauti gimnazijoje organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testuose, 

apklausose ir pan. 

27. Atsakingai lankyti pamokas, į jas nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos 

priežasties.  

28. Praleidus pamokas dėl pateisinamos priežasties, vadovaujantis gimnazijos 

lankomumo apskaitos tvarkos aprašu, pateikti klasės auklėtojui reikiamus dokumentus. 

29. Laikytis higienos reikalavimų: gimnazijoje vilkėti švarius, tvarkingus, etiketo 

normas atitinkančius drabužius: būti be striukės, kepurės, kapišono, pirštinių. Dėvėti metų laiką 

atitinkančius rūbus, tausoti savo sveikatą. 

30. Sportinį kostiumą ir sportinę avalynę dėvėti tik fizinio ugdymo pamokose. Šokio 

pamokose dėvėti patogią aprangą, avalynę ar šokių batelius. Po fizinio ugdymo ar šokio pamokos 

privaloma persirengti ir persiauti avalynę. 

31. Drabužius laikyti savo spintelėje, nepalikti joje pinigų, vertingų daiktų. 

32. Saugoti savo spintelės raktelį. Jį pametus, mokinys privalo padaryti raktelį savo 

lėšomis. 

33. Iki rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą medicinos įstaigoje. 

34. Susirgus, susižeidus ar patyrus traumą, nedelsiant kreiptis į visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistą, pagalbos mokiniui specialistus, klasės auklėtoją ar mokytoją. 

35. Pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų renginių ir išvykų metu laikytis 

mokytojų, klasės auklėtojų ir kitų veiklą organizuojančių pedagogų, budinčiųjų nurodymų, saugaus 

elgesio taisyklių, nustatytos tvarkos bei reikalavimų. 

36. Palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 

37. Matant netinkamą kitų elgesį (patyčias, smurtą, filmuojant, fotografuojant, keliant 

informaciją į socialinius tinklus, pažeidžiant kito žmogaus asmeninę erdvę ir pan.), nebūti 

abejingiems, apie tai pranešti suaugusiems (gimnazijos administracijai, budintiems mokytojams, 

budėtojai). Esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams. 

38. Išmanyti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės saugos ir elgesio vandenyje bei 

darbo saugos taisyklių. 

39. Stropiai atlikti budinčiojo pareigas. 

40. Saugoti ir tausoti visuomeninį, gimnazijos ir privatų turtą. Sugadinus ar sunaikinus 

gimnazijos turtą, padarytą žalą atlygina tėvai (globėjai) įstatymų ir gimnazijos nustatyta tvarka. 

41. Išvykstant iš gimnazijos grąžinti mokinio pažymėjimą, mokymo priemones, knygas, 

spintelės raktą ir pan. 
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IV SKYRIUS 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

42. Įsinešti į gimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, lazerius 

ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

43. Vartoti, turėti su savimi ir / ar perduoti kitiems alkoholio, energetinių gėrimų, 

narkotinių ir psichotropinių medžiagų, tabako, elektroninių cigarečių bei jų papildų, priedų. Ateiti į 

gimnaziją ir būti joje apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ar psichotropinių medžiagų. 

44. Neštis į gimnaziją ir turėti vaizdo, muzikos, garso įrašus, laikraščius, žurnalus ir kitus 

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

45. Turėti su savimi daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai, bei 

daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu. 

46. Pažeidus aukščiau išvardintus 42–45 punktus, pedagogai ir administracija turi teisę 

paimti iš mokinio šiuos daiktus, perduoti socialiniam pedagogui ir grąžinti tik tėvams prašant. Apie 

paimtus iš mokinio daiktus tėvus informuoja socialinis pedagogas.  

47. Žaisti azartinius žaidimus gimnazijoje ir jos teritorijoje. 

48. Vartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius, įžeidinėti bendraamžius, mokytojus 

ir kitus bendruomenės narius. 

49. Pertraukų ir laisvų pamokų metu būriuotis gimnazijos fojė, prie rūbinių spintelių, 

sėdėti ant palangių, triukšmauti, nekultūringai elgtis, šiukšlinti, bėgioti, garsiai leisti muziką, belsti į 

kabinetų duris ir trukdyti pamoką, iškviesti iš pamokos kitus mokinius be svarbios priežasties. 

50. Kviesti ir / ar įsivesti į gimnaziją pašalinius asmenis. 

51. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius 

be jų sutikimo. 

52. Be mokytojų ar kitų darbuotojų leidimo nuo darbo stalo imti daiktus, mokymo 

priemones ir kitus svarbius dokumentus, naudotis kompiuteriu.  

53. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus. 

54. Naudoti fizinį ar psichologinį smurtą, tyčiotis.  

55. Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais. 

56. Niokoti gimnazijos turtą (laužyti ir braižyti suolus, spinteles, gadinti durų spynas, 

tualetus, spardyti šiukšliadėžes, daužyti langus, spardyti sienas ir kt.). 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE 

 

57. Nuskambėjus pirmam skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. 

Jeigu mokytojas neatėjo per 5–10 minučių, klasės seniūnas ar vienas iš mokinių informuoja tą dieną 

budintį direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

58. Pamokose turėti tik mokslui reikalingas priemones ir įėjus į kabinetą pasiruošti 

pamokai. 

59. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, laikytis elgesio taisyklių ir 

priimtų susitarimų (atsistoti, pasisveikinti, norint kalbėti pakelti ranką ir pan.). 

60. Turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas 

priemones. 

61. Vykdyti mokytojo nurodymus, sėdėti sutartoje vietoje, būti mandagiems, 

netriukšmauti, netrukdyti kitiems dirbti. 

62. Pamokų metu nekramtyti kramtomos gumos, nevalgyti. Galima turėti tik vandens 

buteliuką.  

63. Pamokų metu nesinaudoti mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje, jeigu kitaip nenurodo 

mokytojas. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ar 

kitą trukdančią darbui pamokoje priemonę.  
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64. Be mokytojo leidimo vaikščioti pamokos metu po kabinetą, trukdyti mokytojui vesti 

pamoką draudžiama.  

65. Pamokos metu arba iš pamokos išeiti galima tik ypač svarbiais atvejais, pranešus 

dalyko mokytojui ar klasės auklėtojui.  

66. Ugdymo(si) procesui vykstant nuotoliniu būdu, vadovautis Marijampolės Sūduvos 

gimnazijos mokymo(si) nuotoliniu būdu tvarkos aprašu, patvirtintu Marijampolės Sūduvos 

gimnazijos direktoriaus. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS KITOSE ERDVĖSE 

 

67. Pertraukų metu laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti koridoriais, nesistumdyti, 

netriukšmauti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nešūkauti, nešiukšlinti, nežaisti kamuoliu tam 

neskirtose vietose), netrukdyti kitų poilsio, vykdyti mokytojų ir budinčių mokinių nurodymus. 

68. Kultūringai, mandagiai leisti laiką per pertraukas: lankytis skaitykloje, bibliotekoje, 

ieškoti informacijos, atlikti namų darbus ir pan., pietauti valgykloje, ilsėtis poilsio zonose. 

69. Esant tinkamoms oro sąlygoms išeiti į kiemelį ar lauką. 

70. Viešai nedemonstruoti intymios draugystės: laikytis etikos, dorovės principų, 

nepažeidžiant kitų bendruomenės narių interesų. 

71. Valgykloje būti be striukių, paltų, kepurių. 

72. Tvarkingai laukti eilėje prie maisto atsiėmimo, netriukšmauti, nesistumdyti. 

73. Pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą. 

74. Nereikalauti, neatimti maisto iš kitų mokinių. 

75. Nesuvalgyto maisto likučius išmesti į tam skirtas talpas.  

76. Vykdyti valgykloje budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

77. Su Taisyklėmis per rugsėjo mėnesį mokinius supažindina klasių auklėtojai klasių 

valandėlių metu.  

78. Taisyklės skelbiamos gimnazijos interneto tinklalapyje. 

79. Taisyklių priežiūrą vykdo ir korekciją atlieka gimnazijos Vaiko gerovės komisija. 

____________________  


