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VILNIAUS OZO GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Vilniaus Ozo gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių elgesio taisyklės apibrėžia Gimnazijos 

mokinių elgesį, teises ir pareigas bei mokinių skatinimo ir drausminimo tvarką. 

2. Taisyklės  parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR Švietimo 

įstatymu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, LR Vaiko teisių pagrindų 

įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

norminiais aktais, Bendrosiomis programomis, Vilniaus Ozo gimnazijos nuostatais, Patyčių 

prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, Poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašu bei kitais teisės aktais ir siekiant sukurti Gimnazijoje 

ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei reglamentuoti 

mokinių elgesio normas. 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

3. Mokiniai turi teisę: 

3.1. dalyvauti mokyklos savivaldoje ir popamokinėje veikoje, teikti pasiūlymus ir pageidavimus 

dėl šios veiklos mokykloje gerinimo; 

3.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

3.3. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

3.4. gauti geros kokybės švietimą; 

3.5. prašyti mokytojų paaiškinti, kodėl buvo parašytas būtent toks pažymys; 

3.6. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; 

3.7. turėti teisę į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, 

rūpintojai); 

3.8. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

3.9. namų darbų užduotis atlikti ir atsiųsti mokytojams skaitmeniniu formatu; 



3.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS  

4. Mokinių pareigos: 

4.1. saugoti klasės inventorių; 

4.2. pamokose dalyvauti be paltų, striukių, kailinių ir kt., jei mokyklos patalpose yra daugiau nei 

18ºC temperatūros; 

4.3. stropiai mokytis; 

4.4. nevėluoti į pamokas; 

4.5. atlikti visas namų darbų užduotis; 

4.6. atsinešti visas mokymosi priemones, kurių reikalauja dalykų mokytojai; 

4.7. atlikti visas mokytojo skirtas užduotis pamokos metu; 

4.8. būti drausmingu, mandagiu, netrukdyti pamokų rimties; 

4.9. pamokoje kalbėti tik mokytojui leidus; 

4.10. pasibaigus pamokoms, sutvarkyti savo darbo vietą; 

4.11. pertraukų metu išeiti iš kabineto; 

4.12. pagarbiai elgtis su mokyklos bendruomenės nariais; 

4.13. atlyginti mokyklai padarytą tyčinę materialinę žalą; 

4.14. nepraleidinėti pamokų be priežasties; 

4.15. klasės vadovui iki einamojo mėnesio pabaigos pristatyti pateisinančius praleistas 

pamokas dokumentus; 

4.16. gimnazijoje dėvėti švarius, higienos reikalavimus atitinkančius rūbus; 

4.17. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

4.18. specializuoto ugdymo krypties (sporto) klasių mokiniams laikytis bendrabučio vidaus 

tvarkos taisyklių; 

4.19. mokytojui leidus, pamokos metu naudotis išmaniaisiais įrenginiais (mobiliais 

telefonais, planšetėmis ir pan.) informacijai gauti, užduotims atlikti. 

4.20. vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos ir apsaugos ministro Valstybės lygio 

ekstremalios situacijos Valstybės operacijų vadovo sprendimu 2021 m. birželio 30 d. Nr. V-

1552 visi vyresni nei 6 metų asmenys gimnazijos uždarose patalpose turi dėvėti nosį ir burną 

dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones), kurios 

priglunda prie veido ir visiškai dengia nosį ir burną (toliau – kaukės) ( jei tokią pareigą 

numato karantino režimą ir (ar) ekstremaliąją situaciją reglamentuojantys teisės aktais.  

 



IV.  MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

5. Draudžiama: 

5.1.  šiukšlinti (mėtyti popierius, pakuotes, kramtomąją gumą, saulėgrąžų lukštus, kitokias 

šiukšles), niokoti gamtą; 

5.2. rūkyti (vartoti) ir/ar turėti su savimi tabako gaminius (įskaitant elektronines cigaretes), vartoti 

kvaišalus ir kitas svaiginančias medžiagas; 

5.3. negadinti ir nesisavinti svetimo (bendraklasių, kitų mokinių, mokytojų ir kitų įstaigos 

darbuotojų) turto; 

5.4. vartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius; 

5.5. be mokytojos leidimo pamokų metu ne mokslo tikslais naudotis mobiliaisiais telefonais, 

muzikiniais grotuvais ir kt.; 

5.6. žaisti azartinius žaidimus; 

5.7. turėti, nešiotis ir naudoti aštrius metalinius daiktus, sprogstamąsias bei degias medžiagas; 

5.8. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą prieš kitus mokyklos bendruomenės narius. 

5.9. tyčiotis žodžiu, fiziškai, socialiai; 

5.10. pamokų, virtualių pamokų metu it kt. fotografuoti ir filmuoti kitus mokinius ar 

mokyklos darbuotojus, mokyklos lankytojus be jų sutikimo, viešai publikuoti jų atvaizdus; 

 

V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE 

 

6. Valgykloje elgiamasi kultūringai, saugomas valgyklos inventorius. 

7. Valgykloje aptarnaujami mokiniai, stovintys eilėje. 

8. Pavalgius indai nunešami į tam skirtą vietą. 

 

 

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS 

 

9. Mokinių skatinimas: 

9.1. Žodinė padėka. 

9.2. Padėka raštu tėvams už gerą vaikų auklėjimą. 

9.3. Prizai, dovanėlės už aktyvų dalyvavimą popamokinėje veikloje. 

9.4. Garbės raštai, Padėkos raštai ir Diplomai. 

10. Mokinių drausminimo priemonės: 



10.1. Įspėjimas žodžiu už mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą ir mokinio pareigų 

nevykdymą. 

10.2. Dalyko mokytojų, klasės vadovų, bendrabučio auklėtojų teikimu, direktoriaus įsakymu 

rašomas papeikimas (už grubų mokinio elgesio taisyklių pažeidimą). Papeikimas galioja 

vienerius metus. Mokytojai, norintys skirti moksleiviui nuobaudą už netinkamą elgesį 

pamokų metu, privalo užpildyti nustatytos formos aktą. Bendrabučio auklėtojai, norintys 

skirti specializuoto ugdymo krypties (sporto) klasės moksleiviui nuobaudą už bendrabučio 

vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, privalo užpildyti nustatytos formos aktą. 

10.3. Už pakartotiną analogišką nusižengimą, kvaišalų vartojimą, fizinio ir/ar psichologinio 

smurto prieš kitus mokyklos bendruomenės narius naudojimą skiriamas griežtas papeikimas. 

10.4. Pedagogų taryboje, Gimnazijos taryboje arba Vaiko gerovės komisijoje gali būti 

svarstomas mokinių, turinčių griežtą papeikimą ir pažeidusių tą patį mokinių elgesio taisyklių 

punktą ar praleidusių 60 ir daugiau pamokų be pateisinamos priežasties (vyresni kaip 16 m.), 

šalinimo iš mokyklos klausimas. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos Mokinių elgesio taisyklės, skatinimo ir drausminimo 

priemonių taikymo aprašas skelbiamas mokyklos internetinėje svetainėje. 

12. Su Mokinių elgesio taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo priemonėmis mokinius pasirašytinai 

supažindina klasės vadovas kasmet mokslo metų pradžioje. 

13. Naujai priimtą mokinį klasės vadovas su Mokinių elgesio taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo 

priemonėmis supažindina pirmą priėmimo į mokyklą dieną. 

14. Mokytojai ir/ar socialinė pedagogė pakartotinai supažindina mokinius su Mokinių elgesio 

taisyklėmis, skatinimo ir drausminimo priemonėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi 

jose reglamentuotų elgesio normų. 


