PATVIRTINTA
Biržų „Saulės“ gimnazijos
direktoriaus 2018 m. kovo 29 d.
įsakymu Nr. V-22
BIRŽŲ „SAULĖS“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Biržų „Saulės“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja gimnazijos mokinių
elgesį, mokinių skatinimo ir drausminimo priemonių taikymą.
2. Elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, gimnazijos nuostatais bei vidaus tvarkos taisyklėmis.
II SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖS
3. Mokiniai turi teisę:
3.1. įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
3.2. sulaukus 16 metų savarankiškai apsispręsti dėl dorinio ugdymo (tikyba/etika)
mokymosi;
3.3. nuo trečios klasės rinktis mokymosi dalykus, kursus;
3.4. naudotis gimnazijos vadovėliais, biblioteka, skaitykla, laboratorijomis, kabinetais,
sporto sale;
3.5. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
3.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje burtis į sąjungas, nepolitines visuomenines
organizacijas ir judėjimus teikti siūlymus gimnazijos savivaldos institucijoms bei vadovams dėl
veiklos programos sudarymo, mokinio elgesio bei darbo tvarkos taisyklių keitimo;
3.7. mokytis eksternu ir eksternu laikyti bet kurios gimnazijos pakopos baigimo egzaminus;
3.8. nustatyta tvarka (pagal gydytojų komisijos sprendimą) mokytis namuose;
3.9. gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą aiškiais ir mokiniams žinomais
kriterijais;
3.10. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, švietimo informacinę
pagalbą, profesinio orientavimo specialistų konsultacijas, renkantis profesiją;
3.11. baigę arba besimokantys valstybines, savivaldybių ar privačias, turinčias licencijas,
dailės, muzikos mokyklas, sporto centrus arba jas lankantys, tėvų, atitinkamo dalyko mokytojo ir
klasės auklėtojo bendru susitarimu, patvirtintu direktoriaus įsakymu, gali būti atleisti nuo privalomų
atitinkamo dalyko pamokų;
3.12. atstovauti gimnazijai konferencijose, olimpiadose, konkursuose, viktorinose,
varžybose ir kituose renginiuose;
3.12. Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises.
III SKYRIUS
MOKINIŲ PAREIGOS
4. Mokiniai privalo:
4.1. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, gimnazijos nuostatų ir mokinių elgesio taisyklių
ir kitų gimnazijos darbo tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
4.2. gerbti valstybės bei gimnazijos istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas;
4.3. įgyti pagrindinį išsilavinimą arba mokytis iki 16 metų;

4.4. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais gimnazijos bendruomenės nariais;
4.5. pastebėjus smurto ar patyčių atvejus gimnazijoje ir jos teritorijoje, pranešti mokytojams,
klasės vadovui, socialiniam pedagogui, gimnazijos administracijai arba bet kuriam gimnazijos
darbuotojui;
4.6. vykdyti gimnazijos vadovybės, mokytojų reikalavimus, savivaldos institucijų
nutarimus, kilusius konfliktus spręsti su klasės auklėtoju, mokytoju, socialiniu pedagogu,
gimnazijos vadovybe;
4.7. stropiai ir sąžiningai mokytis, lankyti visas pamokas ir jų laiką skirti mokymuisi,
nevėluoti į pamokas ir kitus renginius;
4.8. turėti reikiamas priemones pamokoms;
4.9. tausoti klasės ir gimnazijos turtą;
4.10. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, rastus daiktus perduoti gimnazijos administracijai;
4.11. nepraleidinėti pamokų. Praleistas pamokas pateisinti gydytojo pažyma ar tėvų rašteliu,
taip pat pranešimu elektroniniame dienyne;
4.12. dalyvauti gimnazijos ugdymo planuose numatytuose bendruose gimnazijos
renginiuose;
4.13. laikytis asmens higienos reikalavimų, kiekvienais metais iki rugsėjo mėn. 15 d.
pasitikrinti sveikatą. Mokiniui, nepateikusiam sveikatos būklės pažymos, neleidžiama dalyvauti
kūno kultūros pamokose. Pristatęs pažymą mokinys atsiskaito už praleistas ugdymo programos
gebėjimus, laikydamas įskaitą. Mokiniui neatsiskaičius, rašomas nepatenkinamas įvertinimas 1
(„labai blogai“);
4.14. atsiskaityti už praleistą be priežasties mokymo kurso dalį. Kontrolinio darbo nerašęs
mokinys turi jį parašyti su mokytoju sutartu laiku. Neatsiskaičius per 2 savaites ir nesant
pateisinamų priežasčių vertinamas vienetu;
4.15. visas paskirtas užduotis atlikti savarankiškai ir sąžiningai. Pastebėjus, kad mokinys
užduotį atliko nesąžiningai, užduoties atlikimas įvertinamas nepatenkinamai, t.y. rašomas 1 („labai
blogai“), suteikiant galimybę perrašyti darbą.
IV SKYRIUS
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
5. Mokiniams draudžiama:
5.1. neštis į gimnaziją brangius, nereikalingus mokymuisi, sveikatai ir gyvybei pavojingus
daiktus: degius skysčius, sprogstamąsias medžiagas, ašarinių dujų balionėlius, ginklus;
5.2. pamokų metu be mokytojo leidimo naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais ar
kita išmaniąja įranga;
5.3. savavališkai išeiti iš pamokų, vestis į gimnaziją pašalinius asmenis;
5.4. vartoti necenzūrinius žodžius;
5.5. gimnazijoje, jos teritorijoje, išvykų metu rūkyti bet kokios rūšies cigaretes, turėti ir
vartoti alkoholinius ir energetinius gėrimus, kvaišalus ir kitas psichotropines medžiagas bei būti
apsvaigus nuo jų;
5.6. prekiauti, žaisti azartinius žaidimus iš pinigų;
5.7. įžūliai ir provokuojančiai elgtis, fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių
ar kitų gimnazijos bendruomenės narių;
5.8. filmuoti ir fotografuoti gimnazijos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus
asmens sutikimo;
5.9. platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones,
socialinius tinklalapius internete.
5.10. palikti viršutinius rūbus (kepures, striukes, paltus it t.t.) koridoriuose.

V SKYRIUS
REIKALAVIMAI MOKINIŲ APRANGAI
6. Mokinys kasdien turi vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, avėti švarius batus.
7. Viršutinius rūbus (kepures, striukes, paltus it t.t.) ir krepšius su sportine apranga mokiniai
privalo palikti rūbinėje.
8. Mokinių plaukai turi būti tvarkingi ir švarūs, netrukdantys darbui pamokose.
9. Sportinę aprangą mokiniai privalo dėvėti tik kūno kultūros pamokų ir sportinių renginių
metu.
10. Pirmadieniais – ketvirtadieniais mokiniai privalo dėvėti gimnazisto uniformą –
gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms simbolį. Šventėms
privalomas rusvas su įsegtu gimnazijos ženkliuku švarkas merginoms ir vaikinams, tamsios spalvos
sijonas arba tamsios spalvos kelnės merginoms ir tamsios spalvos kelnės vaikinams. Kasdienai
galima dėvėti šventinę uniformą arba megztuką su gimnazijos emblema, tamsios spalvos sijoną arba
tamsios spalvos kelnes merginoms ir tamsios spalvos kelnes vaikinams. Esant nepalankios oro
sąlygoms (kai labai šalta ar labai šilta), mokiniai gali dėvėti laisvą aprangą, išskyrus šventinius
renginius, kurių metu privalo dėvėti šventinę gimnazisto uniformą.
11. Penktadienis (jei jis nesutampa su šventine diena) – laisvos aprangos, uniformų valymo,
skalbimo diena.
12. Šventinių gimnazijos (Rugsėjo pirmoji, Savivaldos diena, Gimnazisto diena, Paskutinio
skambučio šventė), rajono, respublikos renginių, egzaminų, įskaitų metu mokiniai privalo dėvėti
uniformos rusvos spalvos švarką ir segėti gimnazisto ženklelį, dėvėti tamsios spalvos sijoną arba
tamsios spalvos kelnes.
VI SKYRIUS
POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMAS
13. Už labai gerą mokymąsi, gerą lankomumą, aktyvią neformaliąją veiklą mokiniams
taikomos šios skatinimo priemonės:
13.1. pareiškiama padėka;
13.2. apdovanojimai diplomais, prizais, asmeninėmis dovanėlėmis;
13.3. nemokamai organizuojama pažintinė ekskursija.
14. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios
prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:
14.1. įspėjimas žodžiu,
14.2. svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;
14.3. už pasikartojančius, nuolatinius šių Taisyklių pažeidimus gimnazijos Vaiko gerovės
komisijos siūlymu gimnazijos direktorius gali skirti papeikimą.
15. Už itin sunkius nusižengimus gimnazijoje, jos teritorijoje, išvykose (kito asmens
sveikatos sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą ir kt.) skiriama nuobauda,
informuojami mokinio tėvai (globėjai) ir policija.
16. Už blogą pamokų lankomumą taikomos šios drausminimo priemonės:
16.1. per mėnesį be priežasties praleidus daugiau kaip 10 pamokų, klasės auklėtojas
informuoja tėvus;
16.2. per pusmetį be priežasties praleidus daugiau kaip 20 pamokų, mokinį svarsto
gimnazijos Vaiko gerovės komisija ir Mokytojų taryba;
16.3. nepagerėjus lankomumui, mokinys gali būti pašalintas iš gimnazijos iki vienos
savaitės. Nutarimą šalinti pasiūlius Vaiko gerovės komisijai priima direktorius. Nutarimas
įforminamas direktoriaus įsakymu;
16.4. nepažangūs 16 metų mokiniai, per pusmetį praleidę daugiau kaip 100 nepateisintų
pamokų, pritarus Mokytojų tarybai šalinami iš gimnazijos.

17. Ypatingais atvejais (sunkus nusikaltimas, piktybinis mokinių elgesio taisyklių laužymas
mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminantys veiksmai), pritarus Gimnazijos tarybai,
mokinys šalinamas iš gimnazijos.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Mokinius su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas pirmąją
rugsėjo savaitę.
19. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas elektroninio dienyno lape
„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.
20. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną.
Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
21. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad
mokiniai nuolat nesilaiko jose reglamentuotų elgesio normų.
_________________

