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PATVIRTINTA
Joniškio ,,Aušros“ gimnazijos direktoriaus
2019 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. V-100

JONIŠKIO ,,AUŠROS“ GIMNAZIJA
MOKSLEIVIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
MOKSLEIVIS PRIVALO:
1. Gerbti save ir kitus.
2. Žinoti ne tik savo teises, bet ir pareigas:
2.1. atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidžiam ir
aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti užduotis;
2.2. nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be priežasties;
2.3. gimnazijoje laikytis saugaus ir kultūringo elgesio taisyklių;
2.4. į gimnaziją atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones;
2.5. neatlikus namų darbų, nepasiruošus pamokai informuoti mokytoją prieš pamoką;
2.6. pamokų ir renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti rimties;
2.7. rengtis švariais ir tvarkingais, etiketo normas atitinkančiais rūbais („Mokinių aprangos
kodo reglamentas“);
2.8. sportinę aprangą ar avalynę naudoti tik kūno kultūros, sportinio šokio ar choreografijos
pamokose;
2.9. rūbus kabinti spintelėse, nepalikti pinigų ar kt. vertingų daiktų (už daiktus, paliktus
spintelėse, atsako pats mokinys). Mokinys privalo pasirūpinti, kad spintelės būtų užrakintos. Dingus
rūbams, kreiptis į socialinį pedagogą;
2.10. laikytis švaros ir tvarkos gimnazijoje, jos teritorijoje, tausoti inventorių, atlyginti už
sugadintą gimnazijos turtą (žalą įvertina direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams ir direktorius);
2.11. bibliotekoje ir skaitykloje laikytis nustatytos tvarkos. Kiekvienas mokinys individualiai
pasiima reikalingus vadovėlius ir už juos atsiskaito mokslo metų pabaigoje arba keičiant ugdymo
įstaigą;
2.12. valgykloje valgyti nustatytu laiku: po 3 pam. – 1g-2g kl., po 4 pam. – 3g-4g kl. (3g-4g
kl. moksleiviai gali valgyti ir jiems laisvų pamokų metu), elgtis kultūringai, netriukšmauti, netrukdyti
kitiems, pavalgius nunešti indus prie plovyklos;
2.13. dalyvauti gimnazijos ir jos aplinkos tvarkymo talkose;
2.14. neturėti ir nevartoti kvaišalų (svaigalų, rūkalų, elektroninių cigarečių, narkotinių
medžiagų) nei gimnazijoje, nei už jos ribų, nežaisti azartinių žaidimų, neužsiimti komercine veikla,
nenaudoti pirotechnikos priemonių gimnazijos teritorijoje;
2.15. pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, tėvais, mokytojais, techniniu personalu, svečiais;
2.16. pamokose nesinaudoti mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti išjungti). Už mobilių
telefonų dingimą gimnazija neatsako;
2.17. nenaudoti fizinės (mušti, stumdyti, spardyti ar pan.) ir emocinės (pravardžiuoti, grasinti,
ignoruoti ir kt.) prievartos, nereketuoti, nevartoti necenzūrinių žodžių;
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2.18. informuoti klasės auklėtojus, socialinį pedagogą, direktorių ar mokytojus apie vykdomus
ar rengiamus nusikaltimus ar kitą draudžiamą veiką;
2.19. viešose vietose elgtis kultūringai ir garbingai atstovauti savo gimnazijai;
2.20. vakarėlius gimnazijoje rengti tik su klasės auklėtoju (ne ilgiau kaip iki 22 val.);
2.21. kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, susirgus ar susižeidus kreiptis į gimnazijos
visuomenės sveikatos priežiūros specialistą ar mokytoją.
II SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESIO SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
Skatinimas
Drausminimas
1. Skatinimas vykdomas remiantis „Moksleivių ir 1. Direktoriaus įsakymu pareikšta nuobauda
klasių skatinimo programa“, patvirtinta
mokiniui: pastaba, papeikimas.
gimnazijos direktoriaus įsakymu Nr. V- (2019-0916).
2. Sutarties sąlygų aptarimas su mokiniu,
pakartotinai prasižengus – su tėvais.
3. Mokinio elgesio svarstymas VGK pasitarime.
4. Mokinio elgesio svarstymas Mokytojų tarybos
posėdyje.
5. Mokinio šalinimas iš gimnazijos.
1. Apie nuobaudas ir paskatinimus informuojami tėvai, įsakymų kopijos segamos į mokinių
asmens bylas.
2. Kiekvienų mokslo metų pradžioje mokiniai pasirašytinai supažindinami su šiomis
taisyklėmis klasių valandėlių metu.

_____________________________________
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JONIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJA
20..... m. rugsėjo ..... d.
...... g klasė
Eil.
Nr.

kl. aukl. .....................................
Vardas, pavardė

Su Moksleivių
elgesio taisyklėmis
susipažinau ir
pasižadu jų laikytis:

Su kultūringo
elgesio viešoje
vietoje ir saugaus
eismo taisyklėmis
susipažinau ir
pažadu jų laikytis:

4

