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TELŠIŲ ,,DŽIUGO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Telšių „Džiugo“ gimnazija (toliau – Gimnazija), gerbdama mokinių teises, nustatytas
Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, įsipareigoja padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą
sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, apsaugoti individualią ir
gimnazijos nuosavybę bei įpareigoja juos laikytis šių elgesio taisyklių.
II. MOKINIŲ TEISĖS
2. Gimnazijos mokiniai turi teisę:
2.1. naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Lietuvos Respublikos
įstatymuose, Vaiko teisių konvencijoje ir kituose teisės aktuose numatytomis laisvėmis, teisėmis ir
pareigomis;
2.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
2.3. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą, aktualią su mokymusi susijusią
informaciją;
2.4. pasirinkti siūlomų dalykų modulį, pasirenkamųjų dalykų, neformaliojo švietimo ir
dorinio ugdymo programą;
2.5. dalyvauti gimnazijos savivaldoje, neformaliojo švietimo ir projektinėje veikloje;
2.6. gauti psichologinę, socialinę pedagoginę pagalbą bei ugdymo karjerai, profesinio
informavimo ir konsultavimo paslaugas;
2.7. būti supažindintas su saugaus elgesio pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu
taisyklėmis;
2.8. atstovauti gimnaziją konferencijose, olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose
ir kituose renginiuose;
2.9. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
3. Gimnazijos mokiniai privalo:
3.1. elgtis drausmingai pamokose, netrukdyti mokytojams ir bendraklasiams, stropiai ir
sąžiningai mokykis;
3.2. turėti reikalingas ugdymui priemones;
3.3. dėvėti mokyklinę uniformą ir atrodyti tvarkingai;
3.4. nevėluoti į pamokas;
3.5. nepraleidinėti pamokų be rimtos priežasties. Klasių vadovams laiku pristatyti tėvų
(globėjų, rūpintojų) gydymo ar kitų įstaigų išduotus raštiškus praleistų pamokų pateisinimus;
3.6. reguliariai tikrinti elektroninio dienyno informaciją;
3.7. tausoti gimnazijos turtą. Už padarytą žalą ir/ar sugadintą inventorių privalo atlyginti
mokinys ir/ar jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal rinkos kainą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Civiliniu kodeksu;
3.8. kultūringai elgtis;
3.9. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą;

3.10. vykdyti gimnazijos bei mokytojų tarybos priimtus nutarimus;
3.11. laikytis klasės auklėtojo, mokytojų nurodymų. Kilus neaiškumams ar nesusipratimams,
aiškinkis taktiškai ir mandagiai bei tinkamu laiku. Neradus bendro sutarimo, kreipkis į gimnazijos
mokinių prezidentūrą, gimnazijos administraciją;
3.12. vykdyti budinčio mokytojo nurodymus;
3.13. nešiotis gimnazijoje kasdien pamokų tvarkaraštį;
3.14. gerbti kitų asmenų teises ir nepažeisti jų orumo. Bet kokios formos kito asmens teisių
pažeidimas: patyčios, smurtas, fizinės ar žodinės priekabės, terorizavimas, rasizmas, seksualinis
priekabiavimas yra negalimas ir netoleruojamas;
3.15. žinoti ir laikytis saugaus eismo, saugaus elgesio pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų
metu reikalavimų.
IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
4. Naudoti fizinę, psichologinę, moralinę prievartą.
5. Savavališkai pasišalinti iš pamokų.
6. Per pamokas naudotis mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, neleistinai naudojančio mobilųjį
telefoną, mokytojas (pagalbos mokiniui specialistas), gimnazijos administracija turi teisę paimti
telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams.
7. Turėti ir rūkyti tabako gaminius, elektronines cigaretes, turėti ir vartoti alkoholį,
energetinius gėrimus, narkotines, psichotropines ir kt. psichiką veikiančias medžiagas, taip pat
prekiauti jomis, platinti šia tema nelegalią literatūrą gimnazijos teritorijoje. Už šiuos pažeidimus
mokiniai, vadovaujantis savivaldybės nutarimais, galiojančiais įstatymais, baudžiami piniginėmis
baudomis.
8. Žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus.
9. Turėti ir naudoti pirotechnikos priemones, sprogstamąsias medžiagas, ašarinių dujų
balionėlius, ginklus.
10. Gadinti gimnazijos inventorių, technines ir vaizdines priemones, vadovėlius.
11. Keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius, triukšmauti.
12. Šiukšlinti gimnazijoje ir jos teritorijoje bei kitose viešose vietose.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
13. Su mokinio elgesio taisyklėmis mokinius supažindina pasirašytinai klasės vadovas ar kitas
gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo.
14. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su
nuoroda į mokyklos internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu.
15. Taisyklės skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje.
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