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UTENOS „SAULĖS“ GIMNAZIJOS  

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Utenos „Saulės“ gimnazijos mokinio taisyklės (toliau-Taisyklės) nustato mokinių elgesį 

tarpusavyje, su mokytojais, kitais darbuotojais, gimnazijos patalpose ir teritorijoje, renginių ir 

ekskursijų metu, prieš pamokas, pamokų ir pertraukų metu, bendrąsias taisykles dėl narkotinių, 

psichotropinių medžiagų, alkoholio, elektroninių cigarečių ir/ar cigarečių  turėjimo, platinimo ar 

perdavimo bei kitų pažeidimų priemones. 

2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Švietimo ir kitais 

įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto 

ministerijos norminiais aktais, gimnazijos nuostatais, gimnazijos tvarkų taisyklėmis, Civiliniu 

Kodeksu, Utenos rajono tarybos sprendimais, vadovaujasi Bendraisiais ugdymo planais, 

Bendrosiomis programomis, valstybės nustatytais išsilavinimo standartais.  

 

II SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS IR PAREIGOS 

 

3. Mokinys turi teisę: 

3.1. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų 

Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis; 

3.2. Gerbti tėvus, mokytojus, kitus žmones, savo gimtąją, valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas 

kalbas ir kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu 

visuomenės nariu; 

3.3. Pasirinkti dorinio ugdymo programą; rinktis gimnazijoje siūlomus pasirenkamuosius 

dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, neformaliojo švietimo būrelius; 

3.4. Gauti informaciją apie savo mokymosi pasiekimų vertinimą; (žr. 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/veikla/ugdymas/mokiniu_pazangos_ir_pasiekimu_verti

nimo_tvarkos_aprasas.pdf ) 

3.5. Kreiptis į savo mokytojus, klasės auklėtoją, pirminės sveikatos priežiūros specialistą, 

socialinį, specialiojo ugdymo pedagogą, administraciją; 

3.6. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

3.7. Dalyvauti gimnazijos mokinių savivaldos bei projektinėje veikloje; 

3.8. Esant būtinybei, nustatyta tvarka gauti mokymą namuose ar nuotolinį mokymą(si);(žr. 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/mokytojams/nuotolinio_darbo_tvarkos_aprasas.pdf ) 

3.9. Gauti gimnazijoje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

3.10. Atstovauti gimnazijai konferencijose, seminaruose, olimpiadose, konkursuose ar kituose 

renginiuose; 

3.11 . Naudotis gimnazijos biblioteka, rūbine, mokytojui leidus kabinetuose esančiu 

inventoriumi ir informacinių technologijų įranga mokymosi tikslais; 

3.12. Būti pasirašytinai supažindintas su saugos reikalavimais bei gimnazijos mokinio 

taisyklėmis, kitomis gimnazijos tvarkomis; 

 

4.  Mokinys privalo: 

4.1. Laikytis Mokymosi sutartyje numatytų įsipareigojimų; 

4.2. Vykdyti gimnazijos ugdymo procesą reglamentuojančių dokumentų reikalavimus;  

4.3. Sąžiningai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – lankyti pamokas, pagal savo gebėjimus 

stropiai mokytis ir įgyti išsilavinimą, būti atidžiam ir aktyviam per pamokas, maksimaliai 
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išnaudoti mokyklos teikiamas ugdymosi galimybes. 

4.4. Aktyviai dalyvauti gimnazijos veikloje ir jai garbingai atstovauti, dalyvauti gimnazijos 

organizuojamoje neformaliojo ugdymo veikloje. 

4.5. Mokytis pagal privalomojo švietimo programą iki 16 metų. 

4.6. Įeinant į gimnaziją ir išeinant iš jos skenuoti elektroninį mokinio pažymėjimą praėjimo 

kontrolėje. 

4.6.1. Pametęs ar sugadinęs elektroninį mokinio pažymėjimą mokinys ar jo tėvai 

(globėjai) informuoja klasės auklėtoją. Klasės auklėtojas informuoja administraciją ir atsakingą 

asmenį už elektroninius mokinio pažymėjimus. 

4.6.2. Kad mokiniui pagamintų naują elektroninį mokinio pažymėjimą, mokinys, mokinio 

tėvai (globėjai) turi pervesti 8 Eur. mokestį už pažymėjimo pagaminimą. (Pavyzdys, kas turėtų 

būti įrašyta bankinio pavedimo laukeliuose: 

Gavėjas: AB Šiaulių bankas. 

Sąskaitos numeris: LT137181100000142780  

Mokėjimo paskirtis: Už Vardenio Pavardenio, 4b kl., el. mokinio TAMO pažymėjimą). 

4.7. Pamokų metu nenaudoti su mokymo procesu nesusijusių priemonių (pažeidus taisyklę 

taikoma Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka: žr. ..................); 

4.8. Pagarbiai bendrauti su gimnazijos bendruomenės nariais, mokytojais, kitais gimnazijos 

darbuotojais, mokiniais ir jų tėvais (globėjais), administracija, gimnazijos svečiais; 

4.9. Laikytis viešosios tvarkos, kultūringai elgtis pamokų, pertraukų, renginių metu 

gimnazijoje ir už jos ribų; 

4.10. Laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir kt.) 

nusirengti    ir laikyti rūbinėje.  

4.11. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose mokyklos patalpose ir 

jos teritorijoje. Mokytojui prašant, pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos palikti tvarkingą 

darbo vietą, klasę, salę. 

4.12. Mokykloje dėvėti tvarkingą, švarią aprangą (sportinė apranga nėra kasdienė gimnazisto 

apranga). Fizinio ugdymo, šokio pamokose – sportinę aprangą. 

4.13. Nevėluoti į pamokas ir gimnazijos renginius; Praleistas pamokas pateisinti pagal 

gimnazijos patvirtintą Pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašą; (žr. 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/veikla/ugdymas/pamoku_lankomumo_bei_prieziuros_tvar

kos_aprasas.pdf ) 

4.14. Gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą, istoriją ir tradicijas. 

4.15. Į valgyklą eiti per pertraukas. Valgykloje netriukšmauti, nesistumdyti, pagarbiai elgtis su 

maistu,        nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų stalų. 

4.16. Žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos taisyklių - pamokų, 

pertraukų, renginių, ekskursijų, kelionių, išvykų metu. (žr. 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/mokytojams/ekskursiju_organizavimo_tvarkos_aprasas.pd

f ) 

4.17. Jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo: sąžiningai 

atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo leidimo 

neišeiti iš  klasės. 

4.18. Pamokų metu išeiti iš gimnazijos tik su klasės auklėtojo, socialinio pedagogo, visuomenės 

sveikatos priežiūros specialisto ar administracijos leidimu. 

4.19. Pasitikrinti sveikatą iki rugsėjo 15 d. 

4.20. Išvykdamas iš gimnazijos (pabaigus mokytis ar į kitą mokymo įstaigą) turi atsiskaityti su 

biblioteka, raštine, socialiniu pedagogu (užpildo atsiskaitymo lapelį) ir atsiskaitymo lapelį pateikia 

klasės auklėtojui.  
 

III SKYRIUS 

MOKYMO ĮSTAIGOJE IR JOS TERITORIJOJE MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

5. Į mokyklą ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių medžiagų. 

(pažeidus taisyklę taikoma Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

tvarka) (žr.  

6. Rūkyti, turėti tabako ir/ar elektroninių cigarečių ir/ar jų priedų, vartoti alkoholį ir kitas 
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psichiką veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti gimnazijoje ar gimnazijos teritorijoje. 

7. Į gimnaziją neštis gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas: šaunamąjį 

ginklą, peilį, dujų balionėlį, pirotechnines priemones, elektronines cigaretes, jų priedus ir talpyklas, 

žiebtuvėlius, lazerius, degtukus ir kt. 

8. Be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti. (žr. 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/veikla/ugdymas/pamoku_lankomumo_bei_prieziuros_tvark

os_aprasas.pdf ) 

9. Pamokų metu dėvėti striukes, paltus, kepures. Rekomenduojama dėvėti sportinę aprangą, 

per fizinio ugdymo, šokio pamokas. 

10. Niokoti gimnazijos turtą, inventorių, mokymo priemones, kitų asmenų daiktus. 

11. Pamokose naudotis trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais telefonais, 

ausinukais,  audio kolonėlėmis, kortomis. (žr. 

https://www.saule.utena.lm.lt/dokumentai/veikla/ugdymas/mokiniu_pazangos_ir_pasiekimu_vertinim

o_tvarkos_aprasas.pdf ) 

12. Pamokose turėti karštų ar gaiviųjų, energetinių gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar 

valgyti. 

13. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją, fotografuoti, 

filmuoti ir įrašinėti kitų gimnazijos bendruomenės narių pokalbius. 

14. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius 

pamokų, pertraukų ar renginių metu. Fizinio ugdymo, šokio pamokoje ar kitose veiklose, užsiėmime 

atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

15. Žiemos metu žaisti su sniegu arti gimnazijos pastato, mėtyti sniegą į kitus mokinius, 

sienas, langus, praeivius ir transporto priemones. 

16. Gimnazijoje ir jos teritorijoje vykdyti prekybą, mainus, sudarinėti sandorius, reketuoti 

(daiktų ar pinigų atėmimas), lošti azartinius žaidimus; 
 

IV SKYRIUS 

MOKINIO ATSAKOMYBĖ 

 

17. Mokinys atsako už Mokinio taisyklių ir Mokymo sutartyje apibrėžtų  įsipareigojimų 

laikymąsi. 

18. Už padarytą žalą ir/ar sugadintus daiktus atsako mokinys. Jeigu mokinys 

nepilnametis, už padarytą žalą atsako jo tėvai (globėjai) LR teisės aktų nustatyta tvarka. 

19. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į gimnaziją 

sutarties, vengiančiam lankyti pamokas, gimnazijoje taikomos atitinkamos nuobaudos. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Mokinys/mokytojai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo 

metų  rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

21. Tėvai su mokinio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda į  

mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu. 

22. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje. 
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