Vilniaus Ozo gimnazijos
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLIŲ PAŽEIDIMO AKTAS
2021-2022 m. m. .................................... d. Nr. _______
Vilniaus Ozo gimnazijos .............. klasės moksleivis,-iai ......................................................................
pažeidė mokinių elgesio tvarkos taisyklių 4 ir 5 skyriaus punktus: (pažeidimus pažymėti )
4.1. saugoti klasės inventorių;
4.2. pamokose dalyvauti be paltų, striukių, kailinių ir kt., jei mokyklos patalpose yra daugiau nei
18º C 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.
5. Draudžiama:
5.1. šiukšlinti (mėtyti popierius, pakuotes, kramtomąją gumą, saulėgrąžų lukštus, kitokias
šiukšles), niokoti gamtą;
5.2. rūkyti (vartoti) tabako gaminius (įskaitant elektronines cigaretes, kaitinamą tabaką), vartoti
alkoholį, energetinius gėrimus ir kitas svaiginančias medžiagas;
5.3. vartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius;
 5.4. negadinti ir nesisavinti svetimo (bendraklasių, kitų mokinių, mokytojų ir kitų įstaigos
darbuotojų) turto;
5.5. be mokytojos leidimo pamokų metu ne mokslo tikslais naudotis mobiliaisiais telefonais,
muzikiniais grotuvais ir kt.;
pamokų metu naudotis mobiliais telefonais, muzikiniais grotuvais;
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.
Mokytojas: _______
(parašas)

_____________________
(vardas, pavardė)

Mokinys: ________
(parašas)

____________________
(vardas, pavardė)

