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    PATVIRTINTA 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos 

Direktoriaus pavaduotojos ugdymui, 

l. e. direktoriaus pareigas 

2019 m. gruodžio 30 d.  įsakymu Nr. V- 287 

 

VILNIAUS R. PAGIRIŲ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO, DRAUSMĖS BEI SKATINIMO PRIEMONIŲ 

KODEKSAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

Vilniaus r. Pagirių gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių elgesio, skatinimo priemonių 

ir drausmės kodeksas (toliau – Kodeksas) – tai Gimnazijos mokinių susitarimai dėl mokinių 

pareigų, teisių, visuotinės tvarkos, skatinimo priemonių, elgesio ir drausmės. Šis tvarkas 

reglamentuojantis dokumentas parengtas 8, I - IV gimnazijos klasių seniūnų iniciatyva bei 

pasirašomas trišaliu susitarimu (mokiniai, mokytojai, tėvai) pagrįstame bendruomenės susitikime 

arba gimnazijos taryboje.  

Mokiniai vykdo Gimnazijos administracijos, mokytojų ir kitų Gimnazijos darbuotojų 

teisėtus reikalavimus, laikosi Gimnazijos nuostatuose, vidaus darbo tvarkos taisyklėse ir kituose 

Gimnazijos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų. Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina 

Gimnazijos mokinių taryba arba seniūnų taryba. 

Šiame dokumente išdėstomos mokinių teisės, pareigos, susitarimai dėl draudimų, 

drausminimui taikomų priemonių bei padarytos Gimnazijai (inventoriui, patalpoms), Gimnazijos 

bibliotekai žalos atlyginimo. 

II. MOKINIŲ PAREIGOS 

1. Puoselėti valstybinę kalbą, nemenkinti Lietuvos valstybės kultūros, papročių bei 

tradicijų. 

2. Gerbti gimtąją kalbą ir kultūrą, nemenkinant kitų kalbų ir kultūrų. 

3. Laikytis mokymo(si) sutarties sąlygų, Gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklių, šio 

Kodekso nuostatų. 

4. Stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės bei visuomenės 

narius, laikytis visuomenėje pripažintų žmonių bendravimo normų. 

5. Gerbti kitų teisę ugdytis. Pagarbiai elgtis ir tinkamai pasiruošti pamokai, atlikti namų 

darbus, turėti būtinas mokymo(si) priemones. 

6. Dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose renginiuose, konkursuose, olimpiadose ir kt. 

bei tinkamai atstovauti gimnazijai Vilniaus rajono, regiono, šalies bei tarptautiniuose renginiuose. 
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7. Nevėluoti į pamokas ir Gimnazijos renginius, nepraleisti pamokų be pateisinamų 

priežasčių. Laikytis Vilniaus r. Pagirių gimnazijos mokinių lankomumo apskaitos, kontrolės ir 

gimnazijos nelankymo prevencijos tvarkos aprašo nuostatų. 

8. Gauti Gimnazijos budinčio vadovo ir klasės vadovo leidimą, jei dėl rimtų priežasčių 

reikia išeiti iš pamokų, prieš tai suderinus su tėvais (globėjais). 

9. Dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, 

egzaminuose, sąžiningai atlikti skirtas užduotis. 

10. Derinti savo veiksmus su kitais Gimnazijos bendruomenės nariais, atsižvelgiant į 

gimnazijos bei visuomenės interesus. 

11. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį. 

12. Tausoti bei gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti padarytą 

materialinę žalą. Saugoti ir tausoti techninę įrangą, vadovėlius, knygas ir kitas mokymo (si) 

priemones.  

13. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Į mokyklą ateiti švariais ir tvarkingais rūbais. Į 

fizinio ugdymo pamokas atsinešti sportinę aprangą ir avalynę, į šokių - šokių batelius. 

14. Įteisintą Gimnazijos uniformą dėvėti pamokų bei renginių metu (žr. Gimnazijos 

uniformos dėvėjimos taisyklės). 

15. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, sveikatos pažymėjimus tvarkingai registruoti 

sveikatos priežiūros specialistų vedamame žurnale, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus. 

Laikytis saugumo technikos taisyklių. 

16. Pagarbiai bendrauti su mokytojais, svečiais, gimnazijos darbuotojais, savo 

bendramoksliais. 

17. Darbo vietą kabinetuose, klasėse prižiūrėti pačiam, ją palikti švarią ir tvarkingą. 

Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui ar budinčiam vadovui, klasės 

vadovui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats pažeidėjas (sutvarko, atlygina 

materialinę žalą geranoriškai arba teisminiu keliu). 

18. Dalyvauti aplinkos tvarkymo akcijose tvarkant Gimnaziją, jos aplinką bei Pagirių 

gyvenvietės teritoriją. 

19. Rūbinėje paltus, striukes kabinti klasei skirtoje vietoje, o atsiimant drabužius laikytis 

drausmės, nesistumdyti, nemėtyti svetimų drabužių (žr. Naudojimosi rūbine taisykles).  

20. Gimnazijoje laikytis viešosios tvarkos, elgesio ir drausmės taisyklių. 
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III. MOKINIŲ TEISĖS 

21. Mokytis iki 16 metų formaliojo švietimo įstaigoje, įgyti pakankamai žinių ir patirties, 

kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs 

savarankiškam gyvenimui. 

22. Ugdytis gimtąja kalba, perimti savo tautos kultūros pagrindus, papročius, tradicijas. 

23. Ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią vietą veiklai. 

24. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir kituose įstatymuose, JTO 

Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

25. Gauti pilną informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas ugdymo programas, 

mokymo(si) formas. 

26. Nemokamai įgyti valstybinius standartus atitinkantį (pradinį, pagrindinį, vidurinį) 

išsilavinimą. 

27. Rinktis Gimnazijoje siūlomus pasirenkamuosius dalykus, dalykų modulius, užsienio 

kalbą (-as), mokymosi lygį, panašių poreikių mokinių mobilias grupes diferencijuotam dalyko 

mokymui, nepamokinio (neformalaus)  ugdymo programas ir kt. 

28. Esant būtinybei Gimnazijos nustatyta tvarka gauti mokymą namuose arba mokytojų 

tarybai pritarus mokytis savarankiškai. 

29. Visapusiško ugdymosi tikslams Gimnazijos mokiniai nustatyta tvarka gali naudotis 

Gimnazijos kabinetais, sporto sale, aktų sale, biblioteka, vadovėliais, literatūra, kabinetuose esančiu 

inventoriumi, informacinių komunikacinių technologijų priemonėmis (garso ir vaizdo aparatūra) ir 

kt. 

30. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje (gimnazijos taryboje, mokinių taryboje, kt.). 

31. Teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir nepamokinės veiklos tobulinimo. Inicijuoti 

klasės, gimnazijos renginius, projektus. 

32. Turėti teisę į pirminę sveikatos priežiūrą. 

33. Gauti nemokamą psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę, logopedo ir 

informacinę (pvz. profesijos, karjeros srityse) pagalbą Gimnazijoje. 

34. Už atitinkamus mokymosi pasiekimus būti nešališkai ir objektyviai įvertintam. 

35. Nekenkiant kitiems, turėti saviraiškos, minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. 

36. Savo gebėjimų bei talento sklaidai turėti vienodas galimybes ir lygias sąlygas. 

37. Burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomeniname gyvenime, taikiuose 

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir skatina pilietinę 

brandą, lavina kūrybinius gebėjimus. 

38. Turėti teisę įstatymų nustatyta tvarka į nemokamą maitinimą. 
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IV. DRAUDIMAI MOKINIAMS 

39. Gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama: 

39.1. keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas; 

39.2. neštis į Gimnaziją pirotechnikos priemones, prekiauti jomis, platinti literatūrą 

panašiomis temomis; 

39.3. teršti Gimnazijos patalpas ir aplinkas; 

39.4. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį 

skausmą ar moralinį pažeminimą; 

39.5. nešiotis pašalinių, su mokymusi nesusijusių daiktų; 

39.6. naudotis mobiliaisiais telefonais pamokų ir renginių metu; 

39.7. garsiai klausytis muzikos (pvz., naudojant nešiojamas kolonėles) pamokų ir 

pertraukų metu. 

40. Draudžiama išeiti iš pamokų be klasės vadovo ir budinčio vadovo leidimo. 

41. Draudžiama be gimnazijos administracijos leidimo savarankiškai organizuoti bei 

vykti į ekskursijas, išvykas, turistinius žygius ugdymo proceso metu. 

42. Gimnazijos mokiniams privalu nemeluoti, neapgaudinėti, nenusirašinėti. 

 

V. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS 

43. Už įvairius mokslo pasiekimus bei laimėjimus, puikų, labai gerą ar gerą elgesį ir 

pamokų lankomumą skiriama Gimnazijos administracijos, klasės vadovų, mokytojų dalykininkų bei 

kitų institucijų skiriami padėkos raštai, diplomai, atminimo dovanos, pagyrimai elektroniniame 

TAMO dienyne. 

44. Mokiniai esant galimybei skatinami nemokamomomis ekskursijomis bei regiono, 

šalies tarptautinių projektų organizuojamomis išvykomis. 

 

VI. MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

45.  Už įvairius prasižengimus bei Kodekso nuostatų nesilaikymą pirmą kartą mokiniai 

Gimnazijos administracijos atstovo, klasės vadovo, mokytojo, darbuotojo įspėjami žodžiu.  

46.  Pakartotinai prasikaltus ar pažeidus Kodeksą: 

46.1. mokiniai įspėjami Gimnazijos administracijos atstovo, klasės auklėtojo, mokytojo, 

darbuotojo žinute TAMO dienyne, registruotu laišku tėvams (globėjams); 

46.2. mokiniui reiškiama Gimnazijos direktoriaus pastaba žodžiu; 

46.3. mokinys rašo pasiaiškinimą Gimnazijos direktoriui; 

46.4. mokiniui rašomas Gimnazijos direktoriaus papeikimas; 

47. Griežtos nuobaudos už Kodekso nuostatų nesilaikymą: 
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47.1. Trys pasiaiškinimai – direktoriaus papeikimas mokiniui; 

47.2. Trys papeikimai – griežtas direktoriaus papeikimas mokiniui su įrašymu į asmens 

bylą; 

47.3. Trys griežti papeikimai – siūlymas keisti mokymosi įstaigą. 

48. Prasižengusių mokinių elgesys ir veiklos svarstomos vaiko gerovės komisijų 

posėdžių metu, administracinėje taryboje, mokytojų taryboje. 

49.  Ypatingais atvejais svarstymas ir pokalbiai organizuojami seniūnijoje, vaikų teisių 

apsaugos tarnyboje, nepilnamečių reikalų inspekcijoje (už padarytus teisės pažeidimus teisėsaugos 

institucijos gali nukreipti į specialiąsias mokyklas). 

50.  Išskirtiniais atvejais – siūloma prasižengusiam mokiniui(-ams) pasirinkti kitą 

ugdymo įstaigą. 

51. 49 punkte nurodyta priemonė taikoma: 

51.1. įžūlaus elgesio, piktybiškai nesilaikantiems Kodekso nuostatų, sistemingai 

nelankantiems pamokų bei nepažangiems mokiniams, kurie mokosi pagal pagrindinio ugdymo 

programos II dalį ir yra sulaukę 16 metų; 

51.2. vadovaujantis Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos teisės aktais, iki 16 metų 

amžiaus mokiniams už padarytus sunkius nusikaltimus. 

 

VII. MOKINIŲ PADARYTOS GIMNAZIJAI ŽALOS ATLYGINIMAS 

52. Pametus ar sugadinus (suplėšius) vadovėlius ar kitą literatūrą per 10 darbo dienų 

galima nupirkti naują,  pakeisti analogiškos vertės nauja knyga (vadovėliu) arba nuostolius padengti 

pilna kaina, pinigus galima įmokėti bankų skyriuose į gimnazijos sąskaitą. Už sugadintas ar 

pamestas bibliotekos knygas, vadovėlius atsako bibliotekos lankytojai, gimnazijos mokiniai. 

53. Laiku (per 10 d. d.) neatlyginus bibliotekai nuostolių, bibliotekos darbuotojas 

kreipiasi į gimnazijos vadovą dėl siūlymo imtis griežtesnių priemonių nagrinėjant žalą padariusio 

mokinio elgesį   

54. Sugadintą techninę įrangą, mokymo(si) priemones būtina sutvarkyti, suremontuoti 

arba pakeisti inventorių nauju. Už sugadintą gimnazijos inventorių, technines komunikacines 

mokymo(si) priemones, atsako nustatyti kaltininkai. Apie padarytą žalą informuojami tėvai 

(globėjai). Nuostoliai gimnazijai turi būti atlyginti geranoriškai, nesutikus – teisminiu keliu. Už 

padarytą žalą galima sumokėti galiojančiais įkainiais, pinigus pervedant į gimnazijos sąskaitą 

įvairiuose Lietuvos bankų skyriuose. 

  

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

55.  Šis Kodeksas įsigalioja kitą dieną įsakymu jį patvirtinus Gimnazijos direktoriui. 
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56. Klasių vadovai Gimnazijos mokinius pasirašytinai supažindina su šio Kodekso 

nuostatomis.  

57. Mokiniui, pažeidusiam šiuos susitarimus, taikoma drausminė atsakomybė. 

58. Kodeksas skelbiamas Gimnazijos interneto svetainėje. 

59. Kodeksas gali būti keičiamas ir/ar papildomas iniciavus Gimnazijos bendruomenės 

nariams. 

 

________________________________________ 


