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                          VII. MOKINI� ELGESIO TAISYKL�S 
 
1. Mokini� teis�s: 

1.1. nemokamai gauti informacij� apie veikian�ias mokyklas, stojimo s�lygas, 
švietimo programas, mokymosi formas; 

1.2. gauti informacij� apie gimnazijos mokymo programas, privalomus bei 
pasirenkamuosius dalykus, modulius, j� pasirinkimo ir keitimo tvark�;  

1.3. turint reikiam� žini� lyg� nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkant� 
pagrindin� ar vidurin� išsilavinim�; 

1.4. nustatyta tvarka pasirinkti stacionari� ar savarankiško mokymosi form�, esant 
b�tinybei keisti j�; 

1.5. apsispr�sti d�l dorinio ugdymo, pagal savo geb�jimus pasirinkti mokymosi kurs�, 
pasirenkam�j� dalyk� programas, neformaliojo ugdymo veikl�; 

1.6. �gyti formal�j� išsilavinim�; 
1.7. reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasi�lymus d�l 

galimo jo gerinimo, nešališko mokymosi pasiekim� �vertinimo; 
1.8. nustatyta tvarka (pagal gydytoj� komisijos sprendim�) mokytis namuose; 
1.9. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo, mokinio elgesio klausimus, 

gauti su mokymusi bei pasiekim� vertinimu susijusi� informacij�; 
1.10. nutraukti mokym�si ir apie tai informuoti direktori�; 
1.11. gauti kokybišk� švietim�, b�ti mokomiems bendradarbiaujant, pagal efektyvi� 

mokymo metodik�; 
1.12. puosel�ti savo kalb�, kult�r�, papro�ius ir tradicijas; 
1.13. turi teis� � minties, s�žin�s, religijos ir žodžio laisv�; 
1.14. turi teis� konsultuotis su mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos vadovais; 
1.15. tur�ti higienos reikalavimus atitinkan�i� darbo viet�, mokytis sveikoje ir saugioje 

aplinkoje; 
1.16. prisid�ti prie šiuolaikiškos mokini� mokymo institucijos k�rimo, remti 

gimnazij�; 
1.17. dalyvauti gimnazijos savivaldoje; 
1.18. gimnazijos veiklos klausimais kreiptis �  direktori�, pavaduotoj� bei kitus 

administracijos darbuotojus; 
1.19. teikti si�lymus gimnazijos savivaldos institucijoms bei vadovams d�l veiklos 

programos sudarymo, mokini� elgesio bei vidaus darbo tvarkos taisykli� keitimo; 
1.20. �statym� nustatyta tvarka ginti savo teises; 
1.21. b�ti supažindintiems su saugos reikalavimais bei gimnazijos vidaus darbo tvarkos 

taisykl�mis; 
1.22. gauti socialin�, psichologin� ir speciali� pedagogin� pagalb�; 



1.23. burtis � vaik� ir jaunimo organizacijas, kuri� veikla s�lygoja dorovin�, pilietin�, 
kult�rin�, fizin� bei socialin� brand�, lavintis saviugdos ir saviraiškos b�reliuose, dalyvauti 
visuomen�s gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kuri� veikla neprieštarauja Lietuvos 
Respublikos �statymams. 
2. Mokini� pareigos: 

2.1. gerbti Lietuvos Respublikos �statymus, Vilniaus Žirm�n�  gimnazijos v�liav�, 
himn� ir kit� atributik�, b�ti pilietiškai aktyviems, patriotiškai s�moningiems; 

2.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 met�; 
2.3. sudaryti su gimnazija sutart� d�l ugdymo programos,  laikytis vis� jos s�lyg� ir 

gimnazijos vidaus tvarkos taisykli� reikalavim�, kit� tvark� reglamentuojan�i� dokument� 
reikalavim�; 

2.4. vykdyti gimnazijos vadovyb�s ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai 
susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu; 

2.5. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus, kitus darbuotojus ir vis� 
gimnazijos personal�, bendruomen�, paisyti j� nuomon�s; 

2.6. stropiai mokytis, nuolat lankyti gimnazij�, nepraleisti pamok� bei nev�luoti � jas 
be pateisinamos priežasties; 

2.7. praleidus pamokas d�l ligos ar kitos pateisinamos priežasties, kit� dien� atvykus � 
gimnazij�  pateikti klas�s vadovui pateisinam�j� dokument�; jei praleista daugiau kaip trys 
dienos, b�tina gydytojo išduota pažyma apie lig�. T�vai gali teisinti ne daugiau kaip 9 
dienas per metus; 

2.8. pamok� metu mokiniai išleidžiami iš gimnazijos tik su mokyklos vadov�, klas�s 
vadovo ar sveikatos darbuotojo leidimu; 

2.9. pasitikrinti sveikat� ir iki rugs�jo 15 d. pristatyti gimnazijos bendrosios praktikos 
slaugytojai reikalingus dokumentus;  

2.10. laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose ir teritorijoje, saugoti ir priži�r�ti 
gimnazijos želdinius ir turt�: tausoti gimnazijos inventori�, klases, kabinetus, vadov�lius, 
knygas. Už s�moning� j� niokojim�, inventoriaus, vadov�li� ir knyg� gadinim� mokinys ir 
jo t�vai atsako materialiai; 

2.11. laikytis higienos reikalavim�; 
2.12. k�no kult�ros pamokose sportuoti tik su sportine apranga, � sporto sal� �eiti tik su 

sportine avalyne; 
      46.13. gimnazijoje b�ti švariai, tvarkingai, ner�ksmingai bei nevulgariai  apsirengus. 
Kiekvien� dien� d�v�ti uniform�. Kailiniai, paltai, puspal�iai, striuk�s, lietpal�iai kabinami 
r�bin�je. Gimnazijos patalpose negalima b�ti su kepure; 

2.13. pamokose tur�ti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis rimties, 
reikiamos darbo tvarkos pamokoje; 

2.14.  gimnazijoje tur�ti mokinio pažym�jim�, j� pateikti, jei paprašo, gimnazijos 
bud�tojas, mokytojas, gimnazijos vadovai, už gimnazijos teritorijos – viešosios tvarkos 
pareig�nai, viešajame transporte – kontrolierius; 

2.15. išvykti � sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius tik 
gimnazijos direktoriui ar jo �galiotam asmeniui leidus; 

2.16. bud�ti gimnazijoje pagal iš anksto sudaryt� grafik�; 
2.17. gerbti lietuvi� kalb�, kult�r� bei tautines tradicijas; 
2.18. b�ti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios 

tvarkos pažeidim� (necenz�rinius žodžius, muštynes ir kt.) mokiniai baudžiami Lietuvos 
Respublikos �statym� nustatyta tvarka;            

2.19. mokslo met� pabaigoje atsiskaityti su gimnazijos biblioteka. Išvykdamas iš 
gimnazijos (pabaig�s ar mokytis � kit� mokykl�) turi gr�žinti mokinio pažym�jim� bei 



atsiskaityti su gimnazija; atsiskaitym� parašu patvirtina  bibliotekos ved�ja ir klas�s 
vadovas; 

2.20. saugoti savo daiktus. Už prapuolusius daiktus ir pinigus gimnazija neatsako; 
2.21. valgyti tik valgykloje kult�ringai, netrukdant kitiems; pavalgius nunešti indus � 

plovykl�; r�bin�je laikytis eil�s bei drausm�s ir gerbti r�binink�s bei bud�toj� darb�. 
3. Mokiniams draudžiama: 

3.1. gimnazijoje ar jos teritorijoje r�kyti, vartoti alkohol�, narkotines ar psichotropines 
medžiagas. Ateiti � gimnazij� neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropini� medžiag�; 

3.2. atsinešti � gimnazij� alkoholini� g�rim�, narkotini�, psichotropini�, toksini� 
medžiag�, ginkl�, pirotechnikos gamini�; 

3.3. gimnazijoje elgtis neetiškai, keiktis, žaisti  azartinius žaidimus; 
3.4. pamok� metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais. Iš mokinio, 

pažeidusio ši� taisykl�, mokytojas turi teis� paimti telefon�, grotuv�, ausinuk� ir gr�žinti j� 
tik mokinio t�vams. Gimnazijos teritorijoje ribojamas mobiliojo ryšio naudojimas, t.y. 
gimnazijoje ir jos teritorijoje mokiniams griežtai draudžiama filmuoti  ar fotografuoti 
mobiliuoju telefonu. Iš mokinio, pažeidusio ši� taisykl�, gimnazija turi teis� paimti 
telefon� ir gr�žinti j� tik mokinio t�vams. Mokiniams, pakartotinai pažeidusiems 
naudojimosi mobiliuoju ryšiu gimnazijoje taisykles, gimnazija turi teis� uždrausti � 
patalpas ir teritorij� �sinešti mobiliojo ryšio priemones. �sinešti � mokykl� garso �rašus, 
literat�r�, laikraš�ius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai  skatina ar propaguoja 
nacionalin� nesantaik�, žiaur� elges�, smurt�, pornografij�; 

3.5. be gimnazijos administracijos leidimo pamok� metu išeiti iš gimnazijos 
teritorijos; 

3.6. be mokytoj� leidimo imti gimnazijos valstybin�s svarbos dokumentus: b�reli� 
dienynus, asmens bylas ir kt.; 

3.7. be pateisinamos priežasties nelankyti pamok�, savavališkai išeiti iš pamok�; 
3.8. trukdyti mokytojui vesti pamok�, papildomojo ugdymo užsi�mim� ar rengin�; 
3.9. gadinti ar pasisavinti gimnazijos turt�  

4. Skatinimo priemon�s: 
4.1. už ger� mokym�si, pavyzding� elges�, aktyvi� organizacin� veikl� ir kt. mokiniai  

skatinami direktoriaus �sakymu paskirta pad�ka; 
4.2. pad�ka t�vams; 
4.3. esant galimybei, organizuojama nemokama išvyka. 

5. Taikomos nuobaudos: 
5.1. už nepažang� mokym�si bei Mokini� elgesio taisykli� pažeidim� taikomos 

nuobaudos: 
5.2. direktoriaus �sakymu skiriama pastaba; 
5.3. papeikimas; 
5.4. elgesio svarstymas direkcijos pos�dyje (už pasikartojant� ar šiurkšt� Mokini� 

elgesio taisykli� pažeidim�), dalyvaujant t�vams (glob�jams); 
5.5. pranešimas teis�tvarkos institucijai (už piktybin�  ir šiurkšt� Mokini� elgesio 

taisykli� pažeidim�);            
5.6. mokymo sutarties nutraukimas (už tris nuobaudas per mokslo metus ar šiurkšt� 

elgesio taisykli� pažeidim�). 
 
 
 
Direktorius       
    Edmundas Grigali�nas 


