ŠILALĖS R. PAJŪRIO STANISLOVO BIRŽIŠKIO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Mokiniai vadovaujasi gimnazijos nuostatais, darbo tvarkos taisyklėmis, vykdo gimnazijos
administracijos, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų teisėtus reikalavimus.
Mokinys (-ė) privalo
1. Laikytis gimnazijoje priimtinų elgesio normų, gerbti savo gimnaziją, jos
simbolius, gimnazijos bendruomenės narius, puoselėti gimnazijos įvaizdį.
2. Gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, turėti
visas mokymosi priemones.
3. Būti punktualus(-i), nevėluoti į pamokas.
4. Domėtis savo pažangumo ir lankomumo rezultatais e- dienyne.
5. Pamokų metu laikytis darbo pamokoje tvarkos, vykdyti mokytojų nurodymus,
atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams,
neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu, veikla.
6. Gerbti suaugusius, sveikintis su visais gimnazijos darbuotojais, draugais.
Prasidėjus ir baigiantis pamokai, pagerbti mokytoją atsistojant.
7. Gimnazijos svečius sutikti mandagiai ir kultūringai.
8. Nesivesti į gimnaziją pašalinių asmenų.
9. Iškilusias problemas spręsti taikiai, nenaudodamas smurto, psichologinio
spaudimo ir kitų netinkamų būdų.
10. Būti drausmingas(-a) ir kultūringas(-a) renginių, vykstančių gimnazijoje ar kitur,
metu. Visada sulaukti renginio pabaigos.
11. Gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę
žalą.
12. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius, kitą gimnazijos turtą. Pametus ar sugadinus
vadovėlį, bibliotekos knygą, mokymo priemonę ar kitą gimnazijos turtą, žalą atlyginti pagal
gimnazijos darbo tvarkos taisyklių punktą Nr. 341.
13. Į gimnaziją ateiti su švaria ir tvarkinga mokykline uniforma. Į kūno kultūros
pamokas atsinešti sportinę aprangą, avalynę, į choreografijos - šokių batelius.
14. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos
reikalavimus, laikytis saugumo taisyklių.
15. Darbo vietą dalykų kabinetuose prižiūrėti pats(-i). Pastebėjus sugadintą
inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako
mokinys(-ė) (sutvarko arba atlygina materialinę žalą).
16. Valgykloje valgyti per jam/jai skirtas pertraukas.
17. Laikytis elgesio taisyklių visur ir visada.
18. Esant reikalui, mokiniai gali kreiptis žodžiu ir raštu (gindami savo teises) į
gimnazijos direktorių, direktoriaus pavaduotojus ugdymui, Gimnazijos tarybą, Mokinių tarybą.
Mokiniui(-ei) draudžiama
19. Keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, atsinešti į
gimnaziją pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.
20. Teršti gimnazijos patalpose ir aplinkoje. Pamokų metu išdykauti, triukšmauti ar
kitaip trukdyti kitiems. Savavališkai išeiti iš pamokos.
21. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar
moralinį pažeminimą (smurtauti, tyčiotis, apkalbinėti, peštis, reketuoti ir pan. ).
22. Meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti, dokumentuose pasirašyti tėvų arba mokytojų
vardu.

23. Į gimnaziją neštis sveikatai ir gyvybei pavojingus ir su mokymusi nesusijusius
daiktus.
24. Pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio telefonais (jie turi būti išjungti, išskyrus
atvejus, kai jie naudojami mokymosi tikslu). Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi
teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio(-ės) tėvams.
25. Gimnazijoje ir jos teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu be
administracijos, mokytojo ar klasės auklėtojo leidimo. Iš mokinio(-ės), pažeidusio šią taisyklę,
gimnazija turi teisę paimti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio(-ės) tėvams.
26. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems naudojimosi mobiliuoju ryšiu gimnazijoje
taisykles, gimnazija turi teisę uždrausti įsinešti į gimnaziją ir jos teritoriją mobiliojo ryšio
priemones.
27. Išeiti iš pamokų be klasės auklėtojo ir dalyko mokytojo leidimo, praleidinėti
pamokas be pateisinamos priežasties.
28. Be klasės auklėtojo išvykti į ekskursijas, turistinius žygius.
_______________________
PRITARTA
Šilalės r. Pajūrio Stanislovo Biržiškio gimnazijos
mokytojų tarybos posėdžio
2016 m. kovo 21 d. nutarimu Nr. P8-3

