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VILNIAUS MYKOLO BIRŽIŠKOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. Bendroji dalis 

1. Mykolo Biržiškos gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau elgesio taisyklės) reglamentuoja gimnazijos 

mokinių elgesį, mokinių skatinimo ir drausminimo sistemą. 

2. Elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, kitais 

įstatymais, gimnazijos nuostatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis. 

3. Elgesio taisyklės yra privaloma sudėtinė mokymosi sutarties dalis. 

 

II. Mokinių teisės 

4. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir tradicijas. 

5. Turėti teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. 

6. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

7. Savo teises gimnazijoje gintis pačiam arba būti ginamam tėvų ar globėjų, mokinių savivaldos atstovų, mokinių 

atstovų gimnazijos taryboje. 

8. Gauti informaciją apie pagrindinį, vidurinį ugdymą, profesinį mokymą teikiančias institucijas Vilniuje, 

aukštąjį mokslą Lietuvoje, stojimo sąlygas, švietimo programas, mokymosi formas. 

9. Turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ar vidurinį 

išsilavinimą. 

10. Nustatyta tvarka pasirinkti stacionarią ar savarankiško mokymosi formą, esant būtinybei keisti ją. 

11. Pagal savo gebėjimus pasirinkti mokymosi lygį, pasirenkamųjų dalykų programas, neformaliojo ugdymo 

veiklą, nuo 14 metų rinktis privalomą dorinio ugdymo dalyką (tikybą ar etiką). 

12. Keisti mokymosi instituciją ar sulaukus 16 metų nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti direktorių ir 

klasės vadovą. 

13. Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis. 

14. Prisidėti prie gimnazijos kaip šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, remti gimnaziją.  

15. Teikti siūlymus bei dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo, mokinio elgesio klausimus, gauti su 

mokymusi bei pasiekimų vertinimu susijusią informaciją. 

16. Gauti nešališką pasiekimų ir žinių įvertinimą, susipažinti su vertinimo kriterijais ir būdais. 

17.Teikti siūlymus gimnazijos savivaldos institucijoms bei vadovams dėl veiklos programos sudarymo, mokinių 

elgesio bei vidaus darbo tvarkos taisyklių keitimo. 

18. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje. 

19. Gimnazijos veiklos klausimais kreiptis į gimnazijos direktorių, administracijos darbuotojus, gimnazijos 

tarybą. 

20. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje, higienos reikalavimus atitinkančioje 

aplinkoje. Mokinių saugumui užtikrinti gimnazijos teritorija stebima vaizdo kameromis, vaizdas įrašomas. 

21. Konsultuotis su mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos vadovais. 

22. Gauti psichologinę ir specialią pedagoginę, pirmąją medicininę pagalbą. 

23. Pagal gimnazijos galimybes (ŠMM nustatyta tvarka skiriamas lėšas) nemokamai gauti vadovėlius. 

24. Gauti nemokamą maitinimą ir kitą socialinę paramą Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatymo nustatyta tvarka. 

25. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei 

socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose 

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams. 

 

III. Mokinių pareigos 

26. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, Mykolo Biržiškos gimnazijos vėliavą, himną ir kitą atributiką, būti 

pilietiškai aktyviam, patriotiškai sąmoningam. 

27. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras. 

28. Mokytis pagal privalomojo ugdymo programas iki 16 metų. 

29. Sudaryti su gimnazija mokymosi pagal atitinkamą programą sutartį, laikytis visų jos sąlygų ir gimnazijos 

vidaus darbo tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

30. Vykdyti gimnazijos vadovybės ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo 

proceso organizavimu, tvarkos palaikymu. 

31. Iki mokslo metų pradžios pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai reikiamą informaciją. 

32. Gerbti tėvus, visus gimnazijos bendruomenės narius (mokinius, pedagogus ir kitus gimnazijos darbuotojus), 

svečius, paisyti jų nuomonės. 

33. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti užduotis. Nuolat lankyti gimnaziją, 

nepraleisti pamokos (ų) bei nevėluoti į jas be pateisinamos priežasties. 

34. Praleidus pamoką (as) dėl ligos ar kitos pateisinamos priežasties, kitą dieną atvykus į gimnaziją pateikti 

klasės vadovui pateisinamąjį dokumentą. Rekomenduojama tėvams skubiai (iš vakaro ar prieš pamokas, iš ryto) 

paskambinti ar parašyti klasės vadovui žinutę telefonu ar elektroniniame dienyne. 
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35. Iš pamokos (ų) išeiti tik su gimnazijos vadovų, klasės vadovo ar visuomenės sveikatos priežiūros specialistės 

leidimu.  

36. Išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius tik gimnazijos direktoriui ar jo įgaliotam 

asmeniui leidus. 

37. Pamokose turėti visas mokymuisi reikalingas priemones, laikytis rimties, reikiamos darbo tvarkos pamokoje.  

38. Fizinio ugdymo pamokose sportuoti tik su sportine apranga. 

39. Nesinešti į gimnaziją brangių, mokymo procesui nereikalingų daiktų. Saugoti savo daiktus. Už dingusius 

daiktus ir pinigus gimnazija neatsako. 

40. Budėti gimnazijoje pagal iš anksto sudarytą grafiką. 

41. Laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose ir teritorijoje, saugoti ir prižiūrėti gimnazijos želdinius ir 

turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už sąmoningą jų niokojimą, inventoriaus, 

vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai. 

42. Laikytis higienos ir saugos reikalavimų. 

43. Mokinių apranga turi būti švari, tvarkinga, nevulgari ir neprovokuojanti. Draudžiama per pamoką dėvėti 

sportinę aprangą (išskyrus fizinio ugdymo, šokio pamokose). Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami 

rūbinėje. Gimnazijos patalpose negalima būti su kepure. 

44. Rūbinėje laikytis eilės bei drausmės ir gerbti rūbininkės bei budėtojų darbą. 

45. Valgyti tik valgykloje, kultūringai, netrukdant kitiems, pavalgius nunešti indus į plovyklą.  

46. Gimnazijoje turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti, jei paprašo, gimnazijos budėtojui, mokytojui, gimnazijos 

vadovams, už gimnazijos teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnams; viešajame transporte – kontrolieriui. 

47. Mokslo metų pabaigoje atsiskaityti su gimnazijos biblioteka. Prieš išvykdamas iš gimnazijos (pabaigęs ar 

perėjęs mokytis į kitą mokyklą) turi grąžinti mokinio pažymėjimą bei atsiskaityti su gimnazija, atsiskaitymą parašu 

patvirtina bibliotekos vedėja ir klasės vadovas.  

48. Netoleruoti amoralių ir antivisuomeniškų poelgių. Už viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, 

muštynes, vagystes) mokiniai baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

IV. Mokiniams draudžiama 

49. Gimnazijoje, jos teritorijoje, renginių, išvykų, kelionių vietose rūkyti, turėti, vartoti ir platinti tabako 

gaminius, elektronines cigaretes, alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas. Ateiti į gimnaziją ar gimnazijos 

renginius, išvykas, keliones neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų. 
50. Atsinešti į gimnaziją toksinių medžiagų, ginklų, pirotechnikos gaminių. 

51. Gimnazijoje žaisti  azartinius žaidimus. 

52. Be pateisinamos priežasties nelankyti pamokų. 

53. Savavališkai ir be pateisinamos priežasties išeiti iš pamokos (ų). 

54. Trukdyti mokytojui vesti pamoką. 

55. Per pamoką naudotis grotuvu, ausinukais, mobiliuoju telefonu, laikyti juos ant suolo (telefonas/telefono 

garsas turi būti išjungtas, laikomas kišenėje arba kuprinėje). Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas ar 

ausinukas paimamas iš mokinio, perduodamas direktoriui ar direktoriaus pavaduotojui ir  grąžinamas tėvams 

(globėjams). 

56. Kviestis ir vestis į gimnaziją pašalinius, gimnazijoje nesimokančius asmenis (galima vestis tik administracijai 

leidus ir užsiregistravus pas budėtoją). 

57. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą. 

58. Virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos. Naudojantis elektroninio 

dienyno paslauga siųsti įžeidžiančią, propaguojančią smurtą, karą ir pan. informaciją, pasinaudoti kito asmens 

prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis. 

59. Fotografuoti, filmuoti kitą mokinį, mokytoją ar bendruomenės narį be jo sutikimo, neįrašinėti kitų gimnazijos 

bendruomenės narių pokalbių. 

60. Įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai niekina 

žmogiškumą, skatina ar propaguoja rasinę, tautinę nesantaiką, karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

61. Gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą. 

 

V. Atsakomybė 

62. Už mokinio (iki 16 m.) padarytus administracinės teisės pažeidimus atsako nepilnamečių tėvai. 

63. Už padarytus administracinės teisės pažeidimus mokinys (nuo 16 iki 18 m.) atsako pats. 

 

VI. Skatinimo būdai 

64. Už gerą mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvią organizacinę veiklą ir kt. mokiniai  skatinami: 

64.1.Direktoriaus įsakymu skiriamu Padėkos raštu. 

64.2. Pažintine išvyka. 

64.3. Gimnazijos medaliu. 

 

VII. Taikomos nuobaudos 

65. Mokiniui, nesilaikančiam/pažeidusiam Mokinių elgesio taisyklių reikalavimų (us), gali būti taikoma ši 

drausminė ir auklėjamojo poveikio priemonė: 
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65.1. Pastaba taikoma mokiniui, pirmą kartą pažeidusiam taisykles. Ji fiksuojama elektroniniame dienyne 

skiltyse „Pastabos/Pagyrimai“ ir siunčiamas pranešimas tėvams. Pastabą gali skirti mokytojas, klasės vadovas, 

socialinis pedagogas, gimnazijos administracija. 

66. Pasikartojantis, šiurkštus Mokinio elgesio taisyklių pažeidimas svarstomas Vaiko gerovės komisijos 

išplėstiniame posėdyje, dalyvaujant tėvams (globėjams). 

67. Apie piktybinį, pasikartojantį ar šiurkštų Mokinių elgesio taisyklių pažeidimą gali būti pranešama 

Nepilnamečių reikalų inspekcijai. 

68. Gimnazijos direktoriaus įsakymu už elgesio taisyklių pažeidimą, nepažangų mokymąsi, pražangas bei 

praleistas pamokas be pateisinamos priežasties taikomos nuobaudos: 

68.1. Įspėjimas. 

68.2. Papeikimas. 

68.3. Griežtas papeikimas. 

68.4. Mokymo sutarties nutraukimas. 

69. Mokytis pagal vidurinio ugdymo programą ( į III klasę) nepriimami mokiniai, turėję ne mažiau kaip po 2 

nuobaudas per metus arba šiurkščiai pažeidę elgesio taisykles. 

70. Mokymo sutartis nutraukiama už tris nuobaudas per mokslo metus ar šiurkštų elgesio taisyklių pažeidimą. 

 

                                      ____________________________________ 


