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ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. Rokiškio Juozo Tumo–Vaižganto gimnazijos mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių
elgesį gimnazijoje.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, LR Švietimo įstatymu,
Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir
mokslo ministerijos norminiais aktais, Rokiškio Juozo Tumo–Vaižganto gimnazijos nuostatais ir
kitais gimnazijos veiklą reglamentuojančiais dokumentais.
Mokinys turi teisę:
1. Nustatyta tvarka įgyti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
2. Mokytis saugioje aplinkoje.
3. Išreikšti save dalyvaujant popamokinėje ir neformaliojo ugdymo veikloje.
4. Burtis į mokinių organizacijas, neprieštaraujančias Lietuvos respublikos įstatymams.
5. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka.
6. Rinktis gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, mokymosi lygį, dalykų modulius,
neformaliojo ugdymo būrelius.
7. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę ir informacinę pagalbą.
8. Susipažinti su mokytojų vertinimo sistema.
9. Būti objektyviai įvertintam.
10. Pakeisti mokyklą.
11. Gauti gimnazijos kaupiamą informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys.
Mokinio pareigos:
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reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
2. Reguliariai ir punktualiai lankyti visas pamokas, pasirinktus dalykų modulius ir neformaliojo
ugdymo būrelius. Neatvykus į mokyklą, pateisinamąjį dokumentą pateikti per tris dienas.
3. Gerbti mokytojus ir kitus bendruomenės narius.
4. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos.

5. Pamokų, bei kitų renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos/renginio rimties,
reaguoti į mokytojo pastabas.
6. Pamokų ir pertraukų metu elgtis kultūringai, laikytis elgesio normų, vykdyti gimnazijos
vadovybės ir pedagoginio bei aptarnaujančio personalo reikalavimus, budėtojų nurodymus.
7. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir gimnazijos turtą: patalpas, inventorių, baldus,
vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Už padarytą žalą atlyginti materialiai.
8. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir pateikti Vaiko sveikatos pažymėjimą. Pamokų
metu susirgus

ar susižeidus, kreiptis į gimnazijos bendrosios praktikos slaugytoją ar

mokytoją.
9. Drabužius ir galvos apdangalus kabinti drabužinėje. Kišenėse nepalikti pinigų ar kitų vertingų
daiktų.
10. Valgykloje elgtis kultūringai, stoti į eilę, pavalgius nusinešti indus į tam skirtą vietą.
11. Informuoti mokyklos vadovybę, psichologą, kuratorių, klasės vadovą ar mokytoją apie
gimnazijoje, klasėje vykstančias patyčias, muštynes ir kitą draudžiamą veiklą.
12. Išvykų su klase metu elgtis kultūringai bei saugiai, nevartoti alkoholinių, psichotropinių ar
toksinių medžiagų.
13. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų.
14. Laikytis asmens higienos reikalavimų, į mokyklą ateiti švaria, tvarkinga apranga.
15. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje.
16. Budėti gimnazijoje pagal iš anksto sudarytą mokinių budėjimo grafiką.
17. Laisvų pamokų metu netriukšmauti ir netrukdyti dirbantiems.
18. Pasibaigus mokslo metams, grąžinti vadovėlius ir kitas knygas, o už pamestą vadovėlį ar
knygą atlyginti (vadovėlio ar knygos kainą sumokant buhalterijoje arba nuperkant naują).
19. Išvykstant iš gimnazijos pateikti atsiskaitymo lapelį.
20. Dėvėti uniformą.
Mokiniui draudžiama:
1. Kelti pavojų aplinkinių sveikatai bei darbo produktyvumui.
2. Gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti, platinti ir nešiotis svaiginamuosius gėrimus ir
narkotikus, elektronines cigaretes, naudoti pirotechnikos priemones.
3. Ateiti į gimnaziją pavartojus svaigalų bei psichotropinių medžiagų.
4. Naudoti fizinę ir emocinę prievartą, reketuoti, vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius
žaidimus (iš pinigų).
5. Neštis į gimnaziją sveikatai ir gyvybei pavojingus daiktus.

6. Pamokoje naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais, ar kitomis elektroninėmis
priemonėmis, nesusijusiomis su ugdymo procesu.
7. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.
8. Kviestis į mokyklą pašalinius asmenis be administracijos leidimo.
9. Ateiti į mokyklą su šokiruojančia, trikdančia aplinkinius apranga.
10. Gimnazijoje sudarinėti turtinius sandorius, jeigu tai nėra prekyba gimnazijos organizuojamų
renginių metu.
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