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PATVIRTINTA 

Vilniaus šv. Kristoforo gimnazijos 

2018 m.  rugpjūčio 29 d.  

direktorės įsakymu Nr. V-97A 

 

 

VILNIAUS ŠV. KRISTOFORO GIMNAZIJOS 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. MOKINIO TEISĖS 

1. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, 

Jungtinių Tautų Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir 

laisvėmis; 

2. Teisę į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, pažiūras, 

dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis; 

3. Puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas, gerbti kitas kalbas bei kultūras. 

4. Kiekvienas vaikas turi teisę į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant 

talentus bei  gabumus, į lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą; 

5. Į pirminę sveikatos priežiūrą;  

6. Į minties, sąžinės, religijos, žodžio ir  saviraiškos laisvę nekenkiant kitiems; 

7. Į visiems vienodas galimybes ir lygias galimybes. 

8. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, rinktis gimnazijoje siūlomus pasirenkamuosius 

dalykus, užsienio kalbą, mokymosi kursą, dalykų modulius, papildomo ugdymo programas, 

būrelius, studijas ir kt.; 

9. Nustatyta tvarka gauti mokymą namuose. 

10. Į objektyvų mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą; 

11. Gauti psichologinę, socialinę ir profesinio informavimo pagalbą. Įstatymų nustatyta tvarka 

mokykloje gauti nemokamą maitinimą. 

12. Kreiptis į klasės auklėtoją, psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos specialistą ir/ar savo 

mokytoją rūpimais klausimais. 

13. Dalyvauti mokyklos savivaldoje; 

14. Dalyvauti jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę bei 

socialinę brandą, veikloje. 

15. Patekus į sudėtingą situaciją pirmiausia pagalbos kreiptis į klasės auklėtoją, socialinį pedagogą, 

psichologą. 
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II. MOKINIO PAREIGOS 

16. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis, siekti asmeninės pažangos ir įgyti išsilavinimą; 

sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis; 

17. Gerbti ir laikytis  bendrų visuomenės normų, tinkamai reprezentuoti savo gimnaziją, gerbti 

valstybinę kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

18. Pagarbiai elgtis su visais gimnazijos bendruomenės nariais, laikytis žmonių bendravimo normų: 

gerbti save ir kitus, gerbti žmogaus darbą; nepažeisti kitų teisių ir teisėtų interesų. 

19. Netrikdyti darbo tvarkos pamokų metu, laiku ateiti į pamokas (prieš suskambant antrajam 

skambučiui), vykdyti mokytojo nurodymus, kultūringai elgtis pertraukų metu bei gimnazijos 

renginiuose. 

20. Lankyti neformalaus ugdymo užsiėmimus ar modulius, žinių gilinimo mokyklos užsiėmimus 

skirtus gimnazistams, turintiems mokymosi sunkumų, gebėjimams stiprinti 

21. Laikytis gimnazijos pamokų lankomumo apskaitos, kontrolės ir mokyklos nelankymo 

prevencijos tvarkos: punktualiai (nevėluoti) ir reguliariai lankyti gimnaziją, susirgus tą pačią 

dieną informuoti klasės auklėtoją, laiku atnešti praleistas pamokas pateisinančius dokumentus; 

22. Iškilus gimnazijos nelankymo, mokymosi ar elgesio problemoms bendradarbiauti su gimnazijos 

specialistais (psichologu, socialiniu pedagogu) ir vykdyti jų rekomendacijas; 

23. I-II kl. mokiniams laiku ir sąžiningai atlikti socialinę-pilietinę veiklą (per metus 10 val.); 

24. Mokslo metų eigoje išklausyti instruktažus ir pasirašyti ,,Saugaus elgesio ir kiti instruktažai" 

lapuose. 

25. Laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos reikalavimų, taupiai naudoti elektros energiją, 

vandenį; neteršti mokyklos patalpų bei aplinkos; 

26. Tausoti ir saugoti privatų bei gimnazijos turtą, atlyginti padarytą materialinę žalą. 

27. Pamokų metu nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis; nefotografuoti ir neįrašinėti kitų 

gimnazijos bendruomenės narių pokalbių; 

28. Pertraukų ir laisvo laiko tarp pamokų metu būti gimnazijoje ir užsiimti prasminga veikla; 

29. Nesinešti į gimnaziją ar išvyką daiktų ar medžiagų, pavojingų mokinių saugumui ir sveikatai 

bei daiktų, nesusijusių su ugdymo procesu. 

30. Nežaisti azartinių žaidimų ir žaidimų, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus mokinius, 

sugadinti inventorių, patalpas. 

31. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį. 

32. Nesivesti į gimnaziją pašalinių asmenų, esant reikalui svečius registruoti gimnazijos budėtojo 

žurnale. 

33. Virtualioje (viešoje) erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos;  

34. Viešojoje erdvėje neskleisti klaidingos ir neigiamos informacijos apie gimnaziją. 
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35. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 dienos pasitikrina sveikatą ir pateikia Vaiko sveikatos pažymėjimą - 

forma Nr. 027-1/a; 

36. Laiku įsigyti ir turėti ugdymuisi būtinas priemones: pratybų sąsiuvinius, rašymo, piešimo, 

braižymo priemones, skaičiuotuvus, užsienio kalbų vadovėlius, sportinę aprangą ir kitas 

mokytojo nurodytas priemones; 

37. Vilkėti tvarkingą mokyklinę aprangą: pilką/juodą švarką, džemperį, juodas kelnes/sijoną, 

vienspalvius marškinėlius/palaidinę. 

38. Laikytis asmens higienos reikalavimų ir saugoti savo sveikatą. 

39. Pranešti klasės vadovui arba gimnazijos administracijai apie žinomą nusikalstamą veiklą, o 

esant galimybei užkirsti kelią tokiems veiksmams. 

III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

40. Įsinešti į gimnaziją ir jos teritoriją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, 

narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

41. Gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti, 

taip pat ir elektronines cigaretes, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), draudžiama ateiti į 

gimnaziją ir  jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų. 

42. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis 

su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, 

mokytojas turi teisę paimti  telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią 

darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos. Jeigu mokinys piktybiškai pažeidžia šią 

taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią 

darbui pamokoje priemonę, surašo paėmimo aktą, ir atiduoda saugoti į seifą. Paimtas daiktas 

grąžinamas tik mokinio tėvams. 

43. Pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti gėrimus. 

44. Atsinešti į gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir 

kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

45. Slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) 

veiklą ir pokalbius. 

46. Pamokų metu vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti mokytojams vesti pamokas. 

47. Bėgioti  koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, 

užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt. 

48. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus daiktus; 

49. Prekiauti gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri yra numatyta 

gimnazijos organizuojamų renginių metu. 

50. Niokoti gimnazijos turtą. 
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51. Gimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais. 

 

IV. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

52. Žodžiu (pagyrimas). 

53. Raštu (padėka, diplomas). 

54. Galimybės suteikimas dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose. 

55. Apdovanojimas dovanėle, prizu. 

 

V. DRAUSMĖS BEI AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

56. Mokiniui, pažeidusiam Mokinio elgesio taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios 

drausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės: 

56.1. Įspėjimas žodžiu - taikoma mokiniui, pirmą kartą be pateisinamos priežasties 

praleidusiam pamokas, taip pat padarius kitus nežymius šių taisyklių pažeidimus; 

56.2. Sutartis su mokiniu, kuria raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas nekartoti padarytų 

pažeidimų - taikoma mokiniui, pakartotinai be pateisinamos priežasties praleidusiam 

pamokas, daugiau nei 3 kartus per mėn. pavėlavusiam į pamokas,  taip pat padariusiam 

kitus šių taisyklių pažeidimus; 

56.3. Įspėjimas raštu tėvams - kai jis nevykdo sutartyje su juo nustatytų įsipareigojimų  ir 

kai punktuose 56.1. ir 56.2  nurodytos priemonės nedaro  poveikio; 

56.4. Viešas nukentėjusiojo asmens atsiprašymas – taikoma mokiniui, kai mokinys įžeidžia 

žmogaus garbę ir orumą; 

56.5. Pastaba raštu – taikoma mokiniui praleidusiam be pateisinamos priežasties nuo 40 iki 

60 pamokų per semestrą ir už besikartojančius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus; 

56.6. Papeikimas - taikomas mokiniui praleidusiam be pateisinamos priežasties nuo 61 iki 

80 pamokų per semestrą, už šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų nevykdymą, už 

įžūlų elgesį su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo 

procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą gimnazijos teritorijoje; 

56.7. Griežtas papeikimas -  taikomas mokiniui praleidusiam be pateisinamos priežasties 

daugiau kaip 80 pamokų per semestrą, ir už sistemingą šiose taisyklėse nustatytų mokinio 

pareigų nevykdymą, už pasikartojantį įžūlų elgesį su gimnazijos bendruomenės nariais, 

chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių vartojimą, rūkymą 

gimnazijos teritorijoje, alkoholinių gėrimų, narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimą 

gimnazijoje, už atvykimą į gimnaziją apsvaigus, už tyčia sugadintą ar sunaikintą gimnazijos 

turtą; 
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56.8. Raštiškas policijos, Vilniaus m. savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo 

koordinavimo skyrius ir/arba Vilniaus vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos 

informavimas –  taikoma mokiniui nuolatos, piktybiškai nevykdančiam šiose taisyklėse 

nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiančiam šias taisykles, įžūliai besielgiančiam  su 

gimnazijos bendruomenės nariais, trukdančiam ugdymo procesui, vartojančiam 

necenzūrinius žodžius, rūkančiam gimnazijos teritorijoje, vartojančiam alkoholinius 

gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas gimnazijoje ar jos teritorijoje, kuris atvyko 

į gimnaziją apsvaigęs nuo alkoholio ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų, arba kuris 

tyčia sugadino ar sunaikino gimnazijos turtą; 

56.9. Kreipimasis dėl LR minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo mokiniui 

(vadovaujantis  LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu 2007 m. birželio 28 d. 

Nr. X-1238, LR vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X 1238 pakeitimo 

įstatymų ir Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių ar auklėjamojo poveikio 

priemonės įgyvendinimo ir organizavimo, koordinavimo ir kontrolės tvarkos aprašu 

patvirtintu Vilniaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. sausio 2d.  

įsakymu Nr.30-1.  

56.10. Gimnazijos tarybos, mokytojų tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš gimnazijos – 

taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir 

akivaizdžią grėsmę ugdymo įstaigos bendruomenės narių saugumui. 

Kitos drausmės ir auklėjamojo poveikio priemonės: 

57. Už nuolatinius piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus (pareigų nevykdymą, 

teisėtvarkos pažeidimus, už pavojingos (nusikalstamos ) veiklos įvykdymą) moksleivis 

kviečiamas į gimnazijos Vaiko gerovės komisijos  posėdžius. 

57.1. Jei mokinys yra kviečiamas ir neatvyksta be pateisinamos priežasties į Vaiko gerovės 

komisijos posėdį, jam iš karto taikoma kita griežtesnė poveikio priemonė. 

57.2. Po  Vaiko gerovės komisijos posėdžio  apie mokiniui skirtas poveikio priemones 

informuojama klasės auklėtoja, mokinio tėvai (globėjai), jeigu nedalyvavo posėdyje. 

58. Su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio priemonėmis mokiniai 

kiekvienų mokslo metu pradžioje susipažįsta pasirašytinai. Instruktažų lapai segami klasių 

segtuvuose. 

59. Atvejus nenumatytus mokinio elgesio taisyklėse sprendžia gimnazijos administracija. 


