
Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono 

 Juškų gimnazijos direktoriaus 

 2017 m. rugpjūčio 31 d. įsakymo Nr.  VK-286 

                                                            priedas 

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Jurbarko r. Veliuonos Antano ir Jono Juškų gimnazijos (toliau tekste – gimnazija) 

Mokinių elgesio taisyklės (toliau tekste – taisyklės) – gimnazijos mokinių elgesį reglamentuojantis 

dokumentas. Jos nustato mokinių teises ir pareigas, skatinimo ir drausminimo sistemą. 

2. Visi gimnazijos mokiniai turi lygias teises su kitais mokiniais ir negali būti 

diskriminuojami dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, politinių pažiūrų, socialinės, 

šeimyninės ar turtinės padėties, sveikatos būklės bei kitokių aplinkybių. 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

3. Turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį 

pradinį, pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

4. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus ar jo elgesį. 

5. Gauti kokybišką švietimą, teikti siūlymus dėl galimo mokymo proceso organizavimo 

gerinimo. 

6. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią 

informaciją bei reikalauti nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo. 

7. Rinktis pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo švietimo programas. 

8. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka. 

9. Nemokamai naudotis gimnazijoje vadovėliais, mokymo priemonėmis. 

10. Konsultuotis su gimnazijos direktoriumi ir direktoriaus pavaduotojais ugdymui bei 

direktoriaus pavaduotoju ūkio reikalams, mokytojais, visuomenės sveikatos priežiūros specialistu, 

pagalbos mokiniui specialistais (socialiniu pedagogu, psichologu, logopedu) ir gauti socialinę, 

specialiąją pedagoginę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą. 

11. Atstovauti gimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose 

renginiuose. 

12. Reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimas 

patyčias, smurtą, prievartą, garbės bei orumo įžeidimą. 

13. Gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, stojimo sąlygas, švietimo programas 

ir mokymosi formas. 

14. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą ir būti supažindintam su 

saugos reikalavimais ir gimnazijos Darbo tvarkos taisyklėmis. 

15. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą. 

16. Kreiptis į gimnazijos direktorių, Gimnazijos tarybą dėl šių taisyklių pakeitimo. 

17. Burtis į mokinių ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina mokinių dorinį, 

tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėja kultūrinę ir socialinę brandą, padeda tenkinti 

jų saviugdos ir saviraiškos poreikius. 

18. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 



19. bendrosios nuostatos:  
19.1. sudarius Mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos Darbo tvarkos 

taisyklių reikalavimų, kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

19.2. pasitikrinti sveikatą ir iki einamųjų metų rugsėjo 15 d. klasės auklėtojui pristatyti 

Mokinio sveikatos pažymą; 

19.3. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose nevartoti alkoholinių ir energetinių 

gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, nebūti apsvaigus nuo jų, nerūkyti ir neturėti 

elektroninių cigarečių, ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir 

sveikatai pavojingų daiktų; 

  19.4. informuoti klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar gimnazijos vadovus apie 

gimnazijoje/klasėje vykstančias patyčias, muštynes ar narkotinių bei psichotropinių medžiagų, 

elektroninių cigarečių turėjimą, vartojimą ir platinimą; 

19.5. vilkėti uniformą vadovaujantis gimnazijos Uniformų dėvėjimo tvarkos 

taisyklėmis (priedas Nr. 1); 

19.6. rūpintis asmeninių daiktų saugumu: striukes, paltus, kepures laikyti 

individualioje rūbų spintelėje ar rūbinėje, nepalikti pinigų ar kitų vertingų daiktų rūbų kišenėse, 

persirengimo kambariuose. Už dingusius pinigus ir daiktus gimnazija neatsako; 

19.7. valgykloje valgyti per tos klasės mokiniams skirtas pertraukas, kultūringai elgtis, 

pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą; 

19.8. naudotis tik savo Nemokamo maitinimo talonu, neperduoti jo kitiems 

mokiniams; 

19.9. saugoti savo ir kitų sveikatą (sergant, karščiuojant ar turint gydytojo atleidimo 

nuo pamokų pažymą gydytis pagal gydytojo nurodymus namuose ar gydymo įstaigoje);  

19.10. pamokų, renginių ir/ar pertraukų metu filmuoti, fotografuoti ar įrašyti garsą 

galima tik esant mokytojo ar gimnazijos vadovų leidimui; 

19.11. informuoti klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar gimnazijos vadovus apie 

gimnazijoje/klasėje įžūlų ir provokuojantį elgesį, turtinių sandorių sudarymą tarp mokinių, žaidžiant 

azartinius žaidimus;  

19.12. tinkamai naudotis elektroninio dienyno paslauga;  

19.13. vestis pašalinius asmenis į gimnaziją galima tik esant budinčiojo ar gimnazijos 

vadovų leidimui; 

19.14. mokslo metų eigoje ar pabaigoje išvykstant iš gimnazijos atsiskaityti su 

gimnazijos biblioteka, buhalterija ir kiekvienu mokančiu mokytoju; 

19.15. laikytis higienos reikalavimų. 

 

20. pamokos: 
20.1. į pamokas ateiti laiku ir nevėluoti; 

20.2. prieš pamokas striukę palikti individualioje spintelėje ar rūbinėje; 

20.3. visada tinkamai pasiruošti pamokoms, atlikti namų darbus. Jei pamokai 

nepasiruošta dėl svarbios priežasties, pranešti apie tai mokytojui prieš pamoką ir susitarti dėl 

atsiskaitymo; 

20.4. nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, savavališkai neišeiti iš jų; 

20.5. laiku ir tinkamai pateisinti praleistas pamokas pagal gimnazijos Mokinių 

pamokų lankomumo apskaitos ir korekcijos tvarką; 

20.6. pamokų metu elgtis drausmingai, kultūringai, netrukdyti klasės draugams ir 

mokytojui;  

20.7. išjungti mobiliuosius telefonus, grotuvus, ausinukus ar kitus garso/vaizdo 

prietaisus;  

20.8. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga; 

20.9. į klasę įėjus mokytojui, gimnazijos vadovui, švietimo priežiūrą vykdančiam 

asmeniui ar kitam suaugusiam, mokiniams rekomenduojama atsistoti, atsakyti į pasveikinimą. 

 

21. pertraukos: 



21.1. budėti gimnazijoje. Budėjimo metu laikytis Budėjimo gimnazijoje aprašo 

reikalavimų.  

21.2. mobiliaisiais telefonais, grotuvais naudotis galima, tačiau kultūringai ir tyliai, 

nesukeliant triukšmo aplinkiniams bendruomenės nariams;  

21.3. esant laisvai pamokai, rekomenduojama pailsėti gimnazijoje tam skirtose vietose 

bei užsiimti turininga, naudinga veikla. 

 

22. renginiai: 

22.1. būti drausmingam ir kultūringam renginių, vykstančių gimnazijoje ar kitur, 

metu; 

22.2. prieš renginį striukę palikti individualioje spintelėje ar rūbinėje; 

22.3. išjungti mobiliuosius telefonus, grotuvus, ausinukus ar kitus garso/vaizdo 

prietaisus;  

22.4. dalyvauti renginyje iki jo pabaigos. 

 

23. bendravimas:  
23.1. pagarbiai, mandagiai bendrauti ir elgtis su gimnazijos vadovais, pedagoginiais 

darbuotojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais; 

23.2. saugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybę gimnazijoje, jos teritorijoje (nebėgioti 

laiptais, koridoriais, nešliaužti laiptų turėklais, neatidarinėti langų, nenaudoti fizinės jėgos, 

psichologinio spaudimo ir pan.). Gimnazijoje susirgus ar susižeidus kreiptis į klasės auklėtoją, o 

jam nesant – į socialinį pedagogą ar gimnazijos vadovybę;  

23.3. gerbti gimtąją kalbą, kalbėti kultūringai, vartoti tik įteisintus žodžius ir normines 

jų reikšmes; 

23.4. viešai nedemonstruoti intymios draugystės. 

 

24. gimnazijos turtas ir aplinka: 

24.1. saugoti gimnazijos žaliuosius plotus, tausoti ir saugoti gimnazijos turtą. 

Pastebėjus sugadintą inventorių, nedelsiant pranešti mokytojui, klasės auklėtojui ar gimnazijos 

administracijai;  

24.2. būti atsakingam už savo darbo (mokymosi) vietą, ją palikti tvarkingą; 

24.4. tausoti vadovėlius, knygas ir kitas mokymo priemones. 

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMO SISTEMA 

 

25. Mokinių skatinimo priemonės taikomos už puikų, labai gerą, gerą mokymąsi, gerą 

gimnazijos lankymą bei pavyzdingą elgesį, atstovavimą gimnazijai olimpiadose, įvairiuose 

konkursuose, varžybose, konferencijose ir kituose ne gimnazijos organizuojamuose renginiuose, 

aktyvų darbą gimnazijos savivaldos institucijose, aktyvų dalyvavimą socialinėje-pilietinėje veikloje, 

pažangą moksle. 

26. Mokinių skatinimo priemonės: 

26.1. mokytojo, klasės auklėtojo, kitų pedagoginių darbuotojų, gimnazijos vadovų 

padėka žodžiu, padėka elektroniniame dienyne, padėka (žodžiu ar raštu) mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams). 

26.2. klasių auklėtojų, dalykų mokytojų ar kitų darbuotojų teikimu ar savo iniciatyva 

gimnazijos direktorius apdovanoja: 

26.2.1. gimnazijos Pagyrimo raštu; 

26.2.2. gimnazijos Garbės raštu; 

26.2.3. Pagyrimo ar Garbės raštu ir visiškai ar iš dalies apmoka ekskursijos išlaidas 

arba priima sprendimą dėl kitokio skatinimo būdo; 

26.2.4. kolegialus Mokytojų tarybos ir direktoriaus paskatinimas; 

26.3. puikiais, labai gerais ir gerais įvertinimais baigę gimnaziją mokiniai įrašomi į 

gimnazijos Garbės knygą, jiems įteikiant tai patvirtinantį dokumentą; 



26.4. sėkmingų pasiekimų ar darbų paviešinimas gimnazijos tinklalapyje ir/ar 

spaudoje; 

26.5. labai gerai besimokančiųjų mokinių pavardžių  paviešinimas mokyklos 

tinklalapyje. 

27. Siūlyti skatinti mokinius gali gimnazijos savivaldos institucijos, klasės auklėtojas, 

mokytojas ir kitas pedagoginis darbuotojas, gimnazijos vadovai, nurodydami už kokius pasiekimus 

ir kokią skatinimo priemonę siūlo. 

28. Pagyrimo (padėkos), Garbės raštai ir skatinimo dovanos mokiniui įteikiami 

gimnazijos bendruomenės masinių renginių ir švenčių metu. 

 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA 

  

29. Mokiniams, kurie pažeidžia Mokinio elgesio, Darbo tvarkos taisykles, nevykdo 

savo pareigų, taikomos drausminimo priemonės: 

29.1. mokytojo, klasės auklėtojo, gimnazijos vadovų ar kitų darbuotojų žodinis 

įspėjimas, pastaba elektroniniame dienyne, tėvų (globėjų, rūpintojų) iškvietimas į mokyklą, 

svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje klasės auklėtojo, mokytojo teikimu, 

informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Reikalui esant, į posėdį gali būti kviečiami 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

29.2. gimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, papeikimas, griežtas 

papeikimas (įsakymo kopija įsegama į mokinio asmens bylą); 

29.3. gimnazijos direktorius kreipiasi į Gimnazijos tarybą dėl mokinio elgesio 

svarstymo. 

30. Mokiniui, pažeidusiam šias elgesio taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo 

poveikio priemonės – žodinės (įspėjimas) ir raštiškos (papeikimas). Už itin sunkius nusižengimus 

gali būti skiriamas įpareigojimas tęsti mokymąsi kitoje mokykloje. (žr. „Poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarka“). 

31. Mokiniui gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšta drausminė nuobauda galioja 

pusmetį nuo skyrimo dienos. 

  

VI. BAIGIAMOJI DALIS 

 

32. Taisykles, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius. 

33. Patvirtintos taisyklės skelbiamos mokiniams viešai matomoje vietoje, gimnazijos 

svetainėje. 

34. Visi mokiniai klasės auklėtojo supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 

35. Taisyklės keičiamos ir papildomos gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos 

iniciatyva. Naują taisyklių redakciją arba pataisas tvirtina gimnazijos direktorius, pritarus 

Gimnazijos tarybai. 

36. Visi mokiniai privalo laikytis šių taisyklių. Už taisyklių pažeidimus gali būti 

taikomos nuobaudos, numatytos šiose taisyklėse, Darbo tvarkos taisyklėse bei Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

___________________________ 

  

PRITARTA 

Gimnazijos tarybos 

2017 m. rugpjūčio 31 d. posėdžio 

protokoliniu nutarimu Nr. 3 

(protokolo Nr. M1-6) 



    Priedas Nr. 1 

 

 

 

JURBARKO R. VELIUONOS ANTANO IR JONO JUŠKŲ GIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

 

1. Mokiniai gimnazijoje pamokų ir pertraukų metu privalo dėvėti patvirtintą 

uniformą: 

 

Uniformos dalys Merginos Vaikinai 

Viršutinė uniformos dalis 

Švarkas Klasikinis bordinės spalvos  

švarkas, kurio kairėje pusėje įsegtas 

gimnazijos ženklelis. 

 

Klasikinis bordinės spalvos 

švarkas, kurio kairėje pusėje 

įsegtas gimnazijos ženklelis. 

 

Marškiniai/palaidinės Įvairios ilgomis ar trumpomis 

rankovėmis vienspalvės ar 

pasirinktos spalvos palaidinės. 

 

Šventinės, reprezentacinės 

palaidinės - baltos spalvos. 

 

Išimtys: 

Šiltu metu - palaidinė trumpomis 

rankovėmis su kairėje pusėje 

prisegtu gimnazijos ženkleliu. 

Įvairūs ilgomis ar trumpomis 

rankovėmis vienspalviai ar 

pasirinktos spalvos marškiniai. 

 

Šventiniai, reprezentaciniai 

marškiniai - baltos spalvos. 

 

Išimtys: 

Šiltu metu - trumpomis 

rankovėmis marškiniai su kairėje 

pusėje prisegtu gimnazijos 

ženkleliu. 

 

Aksesuarai Neprivalomi, bet pagal 

pageidavimą, peteliškė, 

kaklaraištis, juostelė. 

Neprivalomi, bet pagal 

pageidavimą, peteliškė, 

kaklaraištis. 

Apatinė uniformos dalis 

Kelnės, džinsai Klasikinio stiliaus įvairios spalvos 

kelnės, džinsai. 

 

Klasikinio stiliaus tamsios spalvos 

kelnės, džinsai. 

 

Šventinė, reprezentacinė 

uniformos dalis - klasikinės juodos 

spalvos kelnės. 

 

Sijonai  Tamsūs vienspalviai įvairių siluetų 

sijonai. 

 

Šventinė, reprezentacinė uniformos 

dalis – uniforminiai arba juodi 

įvairių siluetų sijonai. 

 

 

2. Būtina mokyklinės uniformos vidinėje pusėje pažymėti savininko vardą. 

3. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus.  

4. Uniformą būtina dėvėti per šventes, gimnazijos renginius, egzaminus, įskaitas, 

pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu bei atstovaujant gimnaziją už jos ribų kitose 

įstaigose, oficialiuose renginiuose. 



 

5. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti gimnazijoje organizuojamų aplinkos 

tvarkymo akcijų, sporto dienų, išvykų, ekskursijų metu bei vieną dieną per mėnesį, kuri nustatoma 

gimnazijos mokinių parlamento ir administracijos sutarimu. 

6. Iškilus problemoms dėl mokyklinės uniformos: 

6.1. sugadinus ar pametus gimnazijos ženklelį mokinys privalo apie tai pranešti 

klasės auklėtojui ir nedelsiant įsigyti naują. 

6.2. atidavus taisyti ar valyti sugadintą švarką mokinys turi informuoti klasės 

auklėtoją. Į mokyklą laikinai galima ateiti apsirengus kitu klasikinio stiliaus rūbu, segint 

gimnazijos ženklelį. 

7. Su mokinių uniformos dėvėjimo tvarka klasių auklėtojai mokinius supažindina 

pasirašytinai bei apie šią tvarką informuoja mokinių tėvus. 

8. Dalykų mokytojai, klasių auklėtojai, klasėse už uniformų nešiojimą atsakingi 

mokiniai bei gimnazijos mokinių parlamento nariai vykdo uniformų dėvėjimo priežiūrą.  

9. Klasių auklėtojai taiko prevencines poveikio priemones pagal gimnazijoje 

nustatytą tvarką: 

9.1. nevilkint uniformos, pirmą kartą – žodinis klasės auklėtojo įspėjimas; 

9.2. antrą kartą – pastaba elektroniniame dienyne, informuojami mokinio tėvai; 

9.3. trečią kartą – mokinys kviečiamas į gimnazijos Mokinių parlamento posėdį, 

dalyvaujant gimnazijos administracijai. 

 

 

__________________________ 

 


