MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Moksleivis gimnazijoje privalo:
1. Laikytis higienos reikalavimų: į gimnaziją ateiti tvarkingai apsirengus (gimnazistai su uniforma),
patalpose būti be viršutinių rūbų.
2. Vadovautis kultūringo ir atsakingo elgesio principais gimnazijoje ir už jos ribų vykstančiuose
renginiuose su visais mokyklos bendruomenės nariais ir svečiais.
3. Saugoti savo ir gimnazijos turtą, tausoti resursus (elektrą, vandenį).
4. Visada laikytis saugaus elgesio reikalavimų kelyje, koridoriuose, laiptinėse, ekskursijose,
išvykose.
5. Nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Praleistos pamokos pateisinamos, pateikiant
reikiamus dokumentus.
6. Turėti mokymosi priemones ir pažymių knygeles, atlikti visas mokytojo skirtas užduotis , apie
neatliktus namų darbus pranešti prieš pamoką.
7. Sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose bei sportinių renginių metu. Brangius
asmeninius daiktus perduoti saugoti kūno kultūros mokytojui.
8. Atvykti į pamokas laiku, išeiti iš pamokos tik mokytojui leidus.
Moksleiviui draudžiama:
1. Triukšmauti ar netinkamu elgesiu trukdyti mokytojui ir mokiniams pamokų, pertraukų ir renginių
metu. ( Lakstyti, spardyti sienas, trankyti, duris, šiukšlinti, stumdytis, muštis, keiktis, įžeidinėti
draugus ir mokytojus, bei atlikti kitus veiksmus trukdančius kitiems).
2. Naudotis per pamokas mobiliaisiais telefonais( garsiniai signalai privalo būti išjungti) bei turėti
su mokymo procesu nesusijusių daiktų: žaidimų, kortų, muzikinių grotuvų, ausinukų ir kt..
3. Neštis į mokyklą kitiems pavojų keliančių ir sveikatai kenkiančių daiktų bei priemonių :
sprogstamųjų medžiagų , ginklų, peilių, svaigalų, narkotikų. Minėtais atvejais kviečiami policijos
pareigūnai.
Moksleiviams, nesilaikantiems šių elgesio taisyklių taikomos šios drausminės priemonės:
1. Mokytojo pastabos įrašomos į pažymių knygeles.
2. Mokytojas raštu paaiškina apie netinkamą elgesį klasės vadovui.
3. Jeigu elgesys netaisomas, klasės vadovas sukauptą medžiagą perduoda socialinei pedagogei.
4. Pokalbis gimnazijoje su mokiniu, tėvais, socialine pedagoge ir administracija.
5. Tėvų ir moksleivio pokalbis su policijos inspektoriumi bei seniūnijos socialine darbuotoja.
6. Moksleiviui sugadinus gimnazijos turtą, jo tėvai (globėjai) privalo atlyginti žalą, suremontuoti,
pakeisti daiktą nauju.
7. Vyresnių kaip 16 metų moksleivių, šalinimo iš gimnazijos svarstymas gimnazijos taryboje.
8. Direktoriaus skiriamos nuobaudos:
8.1 Pastaba.
8.2 Papeikimas.
8.3 Griežtas įspėjimas.
8.4 Pašalinimas iš gimnazijos.
9. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais už rūkymą, alkoholio ar narkotikų vartojimą
mokykloje ir jos teritorijoje moksleiviai gali būti perduodami policijai ir visais atvejais
informuojami tėvai (globėjai).

