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BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas,   

leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir 

kurti nuolat kintančiame pasaulyje. 

 

2. Vilniaus r. Rudaminos „Ryto“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės  reglamentuoja mokinių 

darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, 

mokinių skatinimą ir nuobaudas. 

 

3. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais. 

 

1. MOKINIŲ PAREIGOS 

1.1. Atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, būti atidžiam ir 

aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines užduotis.   

1.2. Punktualiai lankyti visas pamokas, pasirinktus modulius ir neformaliojo švietimo 

užsiėmimus. 

1.3. Neatvykus į gimnaziją, tą pačią dieną pranešti klasės auklėtojui arba administracijai, o 

sugrįžus per vieną dieną pateikti pateisinamąjį dokumentą. 

1.4. Į gimnaziją atsinešti tik mokymuisi reikalingas priemones.  

1.5. Neatlikus namų darbų, nepasiruošus informuoti mokytoją prieš pamoką. 

1.6. Rašyti visus mokomojo dalyko numatytus kontrolinius, projektinius darbus. 

1.7. Pamokų metu elgtis drausmingai, netrikdyti pamokos, reaguoti į mokytojo pastabas. 

1.8.    Gimnazijos renginiuose gali dalyvauti tik gimnazijos bendruomenės nariai ir 

administracijos pakviesti svečiai. 

1.9. Aktyviai dalyvauti renginiuose, ateiti laiku ir išeiti tik pasibaigus renginiui.  
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1.10. Renginiuose elgtis drausmingai ir kultūringai, nevartoti psichoaktyvių 

medžiagų (alkoholio, tabako, narkotikų ir kt. ). 

1.11. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą.  

1.12. Susirgus ar susižeidus gimnazijoje kreiptis į klasės auklėtoją/dalyko mokytoją ir 

gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialistą. 

1.13. Kasdien (išskyrus penktadienį) ir per šventes dėvėti tvarkingą uniformą.  

1.14. Drabužius, įskaitant galvos apdangalus, kabinti drabužinėje. Dingus drabužiams, 

nedelsiant kreiptis į klasės auklėtoją. Už kišenėse paliktus daiktus, mobiliuosius telefonus atsako 

pats mokinys. 

1.15. Gerbti drabužininkės darbą, laikytis drausmės ir tausoti kitų mokinių daiktus, esančius 

drabužinėje.  

1.16. Laikytis tvarkos visoje gimnazijos teritorijoje ir užtikrinti jos turto išsaugojimą. 

1.17. Laikytis saugaus elgesio ir priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

1.18. Laikytis bibliotekoje nustatytos tvarkos ir taisyklių. 

1.19. Gimnazijoje, jos teritorijoje bei teritorijos prieigose nerūkyti, nevartoti svaiginamųjų 

gėrimų ir narkotikų, nenaudoti pirotechnikos priemonių. 

1.20. Pagarbiai bendrauti su visais gimnazijos  bendruomenės nariais. Nenaudoti fizinės 

(mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinės (pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartos. 

nereketuoti, nevartoti necenzūrinių žodžių, nežaisti azartinių žaidimų ir reaguoti į budėtojų 

pastabas. 

1.21. Informuoti auklėtoją, soc. pedagogę apie rengiamus ir / ar vykdomus nusikaltimus ir kitą 

draudžiamą veiklą. 

1.22. Pamokų metu nevalgyti, nekramtyti gumos. 

1.23. Pamokoje nesinaudoti mobiliaisiais telefonais (jie privalo būti išjungti), grotuvais ir 

kitais daiktais, kurie pamokoje yra nereikalingi, trukdo susikaupti. 

1.24. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo gimnazijai. 

1.25. Mokytojui leidus, pertraukų metu galima būti kabinete.  

 

2. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

2.1. Pamokų metu griežtai draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais (net kaip skaičiavimo  

priemone). 

2.2. Į kabinetą ateiti apsivilkus striukę, paltą, užsidėjus kepurę. 

2.3. Rūkyti, gerti svaiginamuosius ir energetinius gėrimus, vartoti psichoaktyvias medžiagas.  

2.4. Keiktis, rašyti įvairius keiksmažodžius. 

2.5. Be priežasties ir neinformavus mokytojo/auklėtojo išeiti iš pamokų. 
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2.6. Atsinešti daiktų, priemonių, keliančių pavojų aplinkiniams arba galinčių sugadinti 

mokyklos turtą: žiebtuvėlių, dujų balionėlių, šaunamųjų ginklų, elektros šokerių, peilių, petardų, 

lazerių ir t.t. 

2.7. Įžeidinėti gimnazijos bendruomenės narius, smurtauti. 

2.8. Į gimnaziją neštis daiktus, kurie nėra būtini mokymosi procese. 

2.9.  Be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis.  

2.10. Nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti. 

2.11. Demonstruoti intymumą gimnazijos patalpose. 

  

3. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

3.1. Mokinių skatinimui taikomos šios priemonės:  

3.1.1. padėka žodžiu arba įrašant į elektroninį dienyną; 

3.1.2. direktoriaus įsakymu pareikšta padėka mokiniui, padėka tėvams;  

3.1.3. apdovanojimas mokyklos padėkos raštu. 

3.2. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:  

3.2.1. įspėjimas žodžiu;  

3.2.2. įspėjimas raštu; 

3.2.3. už pasikartojančius, nuolatinius taisyklių pažeidimus Mokytojų tarybos sprendimu ir  

gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti skiriamas papeikimas; 

3.2.4. kreipimasis į kitas institucijas: seniūnijos socialiniai darbuotojai, Vilniaus r. Vaikų  

teisių skyrius, Vaiko gerovės komisija, policija; 

3.2.5. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, kuris mokosi pagal 

privalomojo švietimo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, specialiosios ar 

socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), pedagogine 

psichologine bei vaiko teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje. 

 

4. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

4.1. Mokinį su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas mokslo metų  

pradžioje.  

4.2.  Klasių vadovai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio,  

tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose. 

4.3. Mokinių supažindinimas su taisyklėmis fiksuojamas elektroninio dienyno skyriuje  

„Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.  

 

 


