PATVIRTINTA
Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos
direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 11 d.
įsakymu Nr. V- 19
ZARASŲ „ĄŽUOLO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Zarasų „Ąžuolo“ gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės)
reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje bei apibrėžia bendrąsias mokinių
elgesio normas.
2. Mokinių taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko teisių
konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.
II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
Mokiniai turi teisę
Ginti įstatymų nustatyta tvarka savo teises.
Gauti informaciją apie Gimnazijos vykdomas programas, mokymosi formas.
Įgyti nustatyta tvarka valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą.
Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.
Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.
Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje.
Dalyvauti ir teikti siūlymus svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, gauti
informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.
8. Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą.
9. Pasirinkti pasirenkamąsias mokomųjų dalykų ir jų modulių, neformaliojo vaikų švietimo
programas bei dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą.
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Mokinių pareigos
1. Gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, kitų žmonių nuostatas, požiūrius, įsitikinimus.
2. Laikytis visų Mokymo sutarties sąlygų, Mokinio elgesio taisyklių ir kitų tvarką
reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai,
reikalavimų.
3. Vykdyti gimnazijos administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus.
4. Stropiai ir pagal savo galimybes mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis.
5. Nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties.
6. Pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą per savaitę (tėvai ar globėjai gali
pateisinti ne daugiau kaip 3 dienas iš eilės).
7. Laikinai išvykstant, pateikti tėvų prašymą dėl atleidimo iš pamokų.
8. Prieš prasidedant mokslo metams profilaktiškai pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d.
pristatyti gydytojų pažymą klasės auklėtojui.
9. Laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą.
10. Rengtis švariai, tvarkingai.

11. Tausoti ir saugoti gimnazijos turtą, padarius žalą – kompensuoti nuostolius.
12. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises.
Mokiniui draudžiama
1. Fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės
narių.
2. Vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis.
3. Gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti energetinius gėrimus, psichoaktyvias
medžiagas (tabaką, elektronines cigaretes, alkoholį, narkotines medžiagas ir kt.) ar būti
apsvaigus nuo jų.
4. Pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais ir ausinukais, išskyrus atvejus, kai šios
priemonės mokytojo nurodymu reikalingos ugdymui.
5. Kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius gimnazijoje, be gimnazijos vadovų
leidimo.
III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Visų klasių mokinius su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas
mokslo metų pradžioje.
2. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio,
tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.
3. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas Tamo dienyno skyriuje „Saugaus
elgesio ir kiti instruktažai“.
4. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad
mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.

