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VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazija ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru,
atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.
2. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos mokinių elgesio taisyklės (toliau vadinama – Taisyklės)
reglamentuoja mokinių darbą ir vidaus tvarką Tuskulėnų 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.

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
4. Mokinys turi teisę:
4.1. gauti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei būti
ugdomas pagal Kryptingo meninio ugdymo programą;
4.2. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
4.3. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
4.4. gauti informaciją apie gimnazijos mokymo programas, privalomus bei pasirenkamuosius
dalykus, modulius, jų pasirinkimo ir keitimo tvarką;
4.5. pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, pasirenkamąsias mokomųjų dalykų
programas ir jų modulius bei neformalaus ugdymo užsiėmimus;
4.6. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
4.7. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;
4.8. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
4.9. naudotis gimnazijos biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi ir informacinių technologijų
įranga mokymosi tikslais;
4.10. konsultuotis su mokytojais, pagalbos specialistais, gimnazijos vadovais.

5. Mokinio pareigos:
5.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, Tuskulėnų gimnazijos vėliavą, himną ir kitą atributiką,
būti pilietiškai aktyviam, patriotiškai sąmoningam;
5.2. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų
reikalavimų;
5.3. pasirinkti Kryptingo meninio ugdymo programą ir mokytis dailės ar scenos menų mokomųjų
dalykų;
5.4. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;

5.5. vykdyti gimnazijos vadovybės ir pedagoginio personalo reikalavimus, tiesiogiai susijusius su
ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu;
5.6. stropiai mokytis, sąžiningai ir laiku atlikti skirtas užduotis;
5.7. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties, laiku pateikti praleistas pamokas
pateisinantį dokumentą;
5.8. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;
5.9. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į
suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų;
5.10. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą;
5.11. saugoti savo daiktus, už prapuolusius daiktus ir pinigus gimnazija neatsako;
5.12. pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones ir knygas, laikytis rimties, reikiamos darbo
tvarkos pamokoje, kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;
5.13. kiekvieną dieną dėvėti uniformą, viršutinius drabužius kabinti paskirtoje rūbinėje;
5.14. laikytis švaros ir tvarkos gimnazijos patalpose ir teritorijoje, saugoti ir prižiūrėti gimnazijos
želdinius ir turtą: tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas. Už
sąmoningą jų niokojimą, inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako
materialiai;
5.15. išvykti į sporto varžybas ar koncertines išvykas bei kitus renginius tik gimnazijos direktoriui
ar jo įgaliotam asmeniui leidus. Išvykų su mokyklos grupe metu elgtis kultūringai bei saugiai;
5.16. baigęs pradinio, pagrindinio ar vidurinio ugdymo programą bei išvykdamas iš gimnazijos
mokinys privalo atsiskaityti su gimnazijos biblioteka ar dėstančiu mokytoju ir grąžinti mokiniui
skirtą laikinai naudoti mokyklos turtą. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekos
vedėja;
5.17. rūpintis geru gimnazijos vardu. Atstovauti gimnazijai olimpiadose, miesto ir respublikos
renginiuose, sporto renginiuose, meno festivaliuose.

6. Mokiniui draudžiama:
6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų gimnazijos bendruomenės narių;
6.2. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas (tabaką,
elektronines cigaretes, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų;
6.3. gimnazijoje, jos teritorijoje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos
gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
6.5. be administracijos leidimo vestis į gimnaziją pašalinius asmenis;
6.6. pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo.
Pažeidus šią nuostatą mobilusis telefonas, garso ir vaizdo technika yra paimama iš mokinio,
perduodama klasės auklėtojui ir grąžinama tik tėvams (globėjams);
6.7. pasinaudoti kito asmens prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis ir įeiti į elektroninį
dienyną. Imti mokyklos dokumentus: būrelių dienynus, asmens bylas ir kt.
6.8. pamokos metu vaikščioti, triukšmauti ar kitaip trukdyti mokytojui vesti pamoką;
6.9. savavališkai išeiti iš pamokų ir gimnazijos teritorijos;
6.10. gadinti ar pasisavinti gimnazijos ar kitų asmenų turtą;
6.11. savo elgesiu sukurti kitiems ar sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį
pažeminimą;
6.12. pamokų ar/ir pertraukų metu slapta filmuoti, fotografuoti ar įrašyti garsą;

6.13. įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
6.14. nusirašinėti, plagijuoti ir sukčiauti;
6.15. demonstruoti intymumą gimnazijos patalpose.

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
7. Mokinių skatinimas ir drausminimas nustatytas Mokinių skatinimo ir drausminimo apraše
patvirtintame gimnazijos direktoriaus 2016-02-26 įsakymu Nr.V-048.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
8. Priimtą į Tuskulėnų gimnaziją mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės
auklėtojas mokslo metų pradžioje.
9. Klasių auklėtojai, dalykų mokytojai mokinius pasirašytinai supažindina su saugaus elgesio,
tvarkos ir darbo taisyklėmis mokomųjų dalykų kabinetuose, sporto salėje ar išvykose.
10. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas mokytojo dienyno skyriuje „Saugaus
elgesio ir kiti instruktažai“.
11. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai
aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.

