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VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PRANCIŠKONŲ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Šios taisyklės nustato Viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių
elgesį prieš pamokas, pamokų ir pertraukų, popamokinių renginių metu, mokinių elgesį už Gimnazijos
teritorijos ribų, jų skatinimą ir drausminimą. Šiomis taisyklėmis siekiama puoselėti darnius tarpusavio
santykius Gimnazijoje, ugdyti pagarbą ir toleranciją, pagarbą mokytojams, tėvams, puoselėti tikėjimu
paremtą dvasią ir elgseną, kurti modernios, patrauklios, katalikų tikėjimo pagrindais kuriamos
Gimnazijos įvaizdį, savo elgesiu skleisti žmonėms apie Gimnaziją gerą žinią.
Visi Pranciškonų gimnazijos mokiniai turi lygias teises ir negali būti diskriminuojami dėl
amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, pažiūrų, socialinės, šeimyninės, turtinės padėties, sveikatos būklės ar
kitokių socialinių aplinkybių.
I. MOKINIŲ TEISĖS
Mokinys turi teisę:
1. Gauti informaciją apie Gimnazijos vykdomas programas, mokymosi formas.
2. Nustatyta tvarka įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
3. Pasirinkti mokymosi būdą, pasirenkamųjų dalykų programas, gavus rekomendacijas iš
dėstančių mokytojų.
4. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo gerinimo ir įvairovės.
5. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, gauti informaciją apie savo
pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
6. Nutraukti mokymąsi ir apie tai informuoti direktorių ar / ir klasės auklėtoją.
7. Melstis Gimnazijos koplyčioje ne pamokų metu.
8. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje.
9. Remti Gimnaziją.
10. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje Gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka.
11. Kreiptis į Gimnazijos direktorių, Mokinių parlamentą dėl Gimnazijos mokinių elgesio
taisyklių pakeitimo ar papildymo.
12. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
13. Būti supažindintam su saugos reikalavimais bei Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis.
14. Gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę ir kapeliono teikiamą dvasinę
pagalbą.
15. 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.
16. Į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą.
17. Į socialinę paramą teisės aktų nustatyta tvarka.

II. MOKINIŲ PAREIGOS IR DRAUDIMAI
Mokinys privalo:
18. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, šių taisyklių ir Gimnazijos darbo tvarkos,
kitų Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
19. Vykdyti Gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo, kapelionų reikalavimus,
pavedimus, tiesiogiai susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos Gimnazijoje palaikymu.
20. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą Gimnazijos personalą, paisyti jų
nuomonės.
21. Stropiai mokytis, nuolat lankyti Gimnaziją, nepraleisti pamokų be pateisinamosios
priežasties.
22. Atvykęs į Gimnaziją po ligos ne vėliau kaip per 3 dienas pateikti klasės auklėtojui
pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų.
23. Nevėluoti į pamokas be pateisinamosios priežasties.
24. Pamokų metu mokiniai negali išeiti iš Gimnazijos teritorijos be mokytojo, klasės auklėtojo
ar raštiško tėvų sutikimo.
25. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti Gimnazijos
bendruomenės slaugytojai reikalingus dokumentus.
26. Pranešti mokytojui arba bendruomenės slaugytojui, arba Gimnazijos direktoriaus
pavaduotojams ugdymui, arba bet kuriam suaugusiam asmeniui apie Gimnazijoje susižeidusį mokinį,
susižeidus ar susirgus kreiptis į Gimnazijos slaugytoją.
27. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, neskriausti silpnesnių už save
mokinių, nesistumdyti su draugais, Gimnazijos patalpose nebėgioti, sveikintis su visais mokytojais ir
svečiais, nekviesti į Gimnaziją pašalinių asmenų.
28. Nevartoti necenzūrinių, šiurkščių žodžių, nerūkyti, nežaisti azartinių žaidimų (lošiant iš
pinigų arba materialinių dalykų).
29. Įėjus į klasę mokytojui, svečiui, Gimnazijos vadovams, kapelionams atsistoti ir taip su jais
pasisveikinti.
30. Saugoti Gimnazijos turtą: tausoti Gimnazijos inventorių, kabinetus. Pastebėjus sugadintą
darbo vietą (stalą, kėdę ir kt.) nedelsiant pranešti kabinete dirbančiam mokytojui. Už Gimnazijos turto
gadinimą mokinys arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako materialiai.
31. Saugoti Gimnazijos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti jų augmeniją
32. Laikytis asmeninės higienos reikalavimų.
33. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga.
34. Dėvėti tvarkingą, Gimnazijos patvirtintą uniformą pamokų ir pertraukų metu. Kailinius,
paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius kabinti rūbinėje arba asmeninėje rūbų spintelėje.
35. Pamokose turėti visas mokytojo nurodytas darbui reikalingas priemones (knygas,
sąsiuvinius, rašiklius ir kita), laikytis mokytojo nustatytos pamokos darbo tvarkos.
36. Pamokų metu išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius tik
Gimnazijos direktoriui ar jo pavaduotojui leidus.
37. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
38. Savo elgesiu prisidėti prie Gimnazijos garbės kėlimo, gerbti Gimnazijos simbolius.
39. Atsiskaityti su Gimnazijos biblioteka ir kiekvienu jam dėstančiu mokytoju mokslo metų
pabaigoje arba išvykstant iš Gimnazijos. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokiniui dėstę mokytojai ir
Gimnazijos bibliotekos vedėja.
40. Saugoti savo ir kitų Gimnazijos mokinių daiktus.

41. Laikytis kultūringo elgesio taisyklių valgant valgykloje, nekelti triukšmo, o pavalgius,
nunešti indus į plovyklą.
42. Rūbinėje laikytis drausmės. Už daiktų, paliktų rūbų kišenėse saugumą, Gimnazija neatsako.
43. Budėti pagal Gimnazijoje nustatytą tvarką.
44. Laikytis Gimnazijoje nustatytų taisyklių ir tvarkos.
45. Dalyvauti Mokslo metų pradžios, Šv. Pranciškaus dienos, Paskutinio skambučio šventėse,
Šv. Mišiose ir rekolekcijose bei Gimnazijos organizuojamose šventėse ir maldose. Nedalyvavimas
rekolekcijose gali būti pateisinamas tik gydytoja pažyma dėl ligos arba meno mokyklos pažyma dėl
atsiskaitymų, o kitais atvejais mokiniui skiriama socialinė veikla arba kapeliono paskirta užduotis.
46. Dėvėti tvarkingą uniformą nuo rugsėjo 1 d. iki paskutinio skambučio šventės. Uniformos
dėvėjimas privalomas Paskutinio skambučio šventės metu bei atstovaujant Gimnaziją už jos ribų
kitose įstaigose ir oficialiuose renginiuose.
Mokiniams draudžiama:
47. Ateiti į Gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių ar psichotropinių
medžiagų, atsinešti į Gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų,
ginklų, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai ar gyvybei pavojingų
daiktų, tabako gaminių, elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų.
48. Rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar psichotropines medžiagas, keiktis, naudoti smurtą,
jėgą ar grasinimais spręsti asmeninius nesutarimus, ginčus. Mokytojas gali pašalinti iš pamokos arba
nepriimti į pamoką prisirūkiusį, rūkalų kvapą skleidžiantį mokinį. Mokytojo nepriimtas į pamoką arba
pašalintas iš pamokos mokinys privalo nedelsiant ateiti pas socialinį pedagogą pasiaiškinti.
49. Atsinešti žaislų, nesusijusių su mokymo(si) procesu: švilpynių, šautuvėlių ir kt., žaisti
azartinius žaidimus.
50. Pamokos, renginio ir rekolekcijų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais.
Pamokos metu mobilusis telefonas turi būti išjungtas. Triukšmauti pertraukų metu naudojant garso
stiprinimo ar mechanines garso skleidimo priemones. Pažeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas,
grotuvas ar ausinukas, ar kita priemonė paimama iš mokinio, perduodama Gimnazijos direktoriaus
pavaduotojui ir grąžinama tik tėvams (globėjams).
51. Fotografuoti, filmuoti kitą mokinį ar mokytoją be jo sutikimo.
52. Įsinešti į Gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
53. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių.
54. Pamokos metu vaikščioti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką.
55. Savavališkai išeiti iš pamokos.
56. Gadinti ar pasisavinti Gimnazijos turtą.
57. Gimnazijos patalpose vaikščioti su kepure ar kitu galvos apdangalu, sportine apranga (ne
kūno kultūros pamokų metu).
58. Propaguoti krikščionybei nepriimtinus ženklus, simbolius, niekinti kitus žmones dėl jų
įsitikinimų.
III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
59. Mokiniai skatinami už gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį:
59.1. Klasės auklėtojo vieša padėka klasės susirinkimo metu;
59.2. Gimnazijos direktoriaus padėka;
59.3. Gimnazijos direktoriaus viešas pagyrimas;

59.4. Gimnazijos direktoriaus padėka mokinio tėvams ar globėjams;
59.5. Dovana už puikų mokymąsi ir (ar) kitą išskirtinę veiklą;
59.6. Pagerbimas Gimnazijos renginių metu;
59.7. Pagerbimas įrašant Gimnazijos metraštyje;
59.8. Mokslo galerijos laureato vardo suteikimas.
60. Gimnazijoje taikomos mokinio drausminimo formos:
60.1. Klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
60.2. Klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu dalyvaujant tėvams;
60.3. Socialinio pedagogo ir klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu;
60.4. Individualaus kontrolės sąsiuvinio paskyrimas;
60.5. Pokalbis su mokiniu ir jo tėvais (globėjais) Gimnazijos vaiko gerovės komisijoje;
60.6. Gimnazijos direktoriaus pastaba žodžiu;
60.7. Gimnazijos direktoriaus pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas raštu;
60.8. Mokinio pasiaiškinimas – pasižadėjimas, įsipareigojimas raštu;
60.9. Viešas mokinio atsiprašymas klasėje;
60.10. Atsiprašymo laiško parašymas;
60.11. Dėl uniformų nedėvėjimo, praleistų nepateisintų pamokų, pasikartojančių vėlavimų į
pamokas, direktoriaus sprendimu mokinių vardai ir pavardės viešinamos Gimnazijos stende.
60.12. Direktoriaus įsakymu, kaip prevencinė priemonė, mokinys gali būti perkeltas į kitą
(paralelinę) klasę, kai yra bendravimo, patyčių ir smurto apraiškų klasėje situacijos.
60.13. Mokinio pašalinimas iš Gimnazijos už grubų mokinio elgesio taisyklių pažeidimą.
60.13.1. Grubus mokinio elgesio taisyklių pažeidimas Gimnazijoje yra:
60.13.1.1. Tyčinis Gimnazijos turto gadinimas ar sunaikinimas;
60.13.1.2. Nepažangus mokymasis, kai mokinys turi 1 ar daugiau nepatenkinamų metinių
įvertinimų ir neatsiskaito už jam papildomai skirtus darbus;
60.13.1.3. Dažnas pamokų praleidimas be pateisinamos priežasties (daugiau nei 50 pamokų per
trimestrą ar pusmetį);
60.13.1.4. Narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimas ar platinimas;
60.13.1.5. Nepagarbus elgesys su Gimnazijoje dirbančiais kapelionais ir mokytojais,
Gimnazijos vadovais ir kitais Gimnazijos darbuotojais;
60.13.1.6. Gimnazijos, mokinių, mokytojų, kitų Gimnazijos darbuotojų turto ar nuosavybės
vagystė;
60.13.1.7. Muštynių organizavimas (provokavimas) Gimnazijoje ar dalyvavimas jose;
60.13.1.8. Alkoholio vartojimas Gimnazijos renginiuose ar išvykose.
60.13.1.9. Pašalinimas arba neleidimas dalyvauti pamokoje dėl prisirūkymo, rūkalų kvapo
skleidimo daugiau nei 3 kartus per mokslo metus.
______________________________________

