
                  

                 PATVIRTINTA 

                    Šiaulių Stasio Šalkauskio gimnazijos 

                 direktoriaus 2011 m. vasario 1 d. 

                 įsakymu Nr. V- 50 

 

 

ŠIAULIŲ STASIO ŠALKAUSKIO GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

  

1. Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės - gimnazijos bendruomenės darbą 

reglamentuojantis dokumentas, apibrėţiantis bendruosius darbo santykių principus ir elgesio 

normas tarp gimnazijos vadovo, visų lygių vadovaujančio personalo, mokytojų, gimnazijos 

ugdymo aprūpinimo personalo, mokinių, jų tėvų ( globėjų, rūpintojų). 

2. Vadovaujantis  personalas,  mokytojai,  pagalbos  specialistai  vadovaujasi  

etikos kodeksu (1 priedas). 

3. Gimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti II pakopos bendrąjį 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. Ji savo veiklą grindţia Lietuvos Respublikos Konstitucija, 

Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, kitais 

norminiais aktais, gimnazijos nuostatais. 

4. Gimnazijai vadovauja gimnazijos direktorius, kurį skiria ir atleidţia 

gimnazijos steigėjas įstatymų nustatyta tvarka. 

5. Gimnazijoje veikia savivaldos institucijos: 

5.1. Gimnazijos taryba - aukščiausia gimnazijos savivaldos institucija, jungianti 

mokinius, jų tėvus ar globėjus ir mokytojų atstovus svarbiausių gimnazijos veiklos uţdavinių 

sprendimui. Renkama principu 3 + 3 + 3 + 1 bendruomenės (visuomenės) atstovas (mokytojus 

– mokytojų tarybos posėdyje; mokinius – mokinių parlamentas; tėvus – gimnazijos klasių tėvų 

(globėjų, rūpintojų) tėvų komitetų pirmininką susirinkimas; gimnazijos tarybos pirmininkas 

renkamas 1-ajame gimnazijos tarybos posėdyje). Jos veiklą reglamentuoja gimnazijos 

nuostatai ir gimnazijos tarybos reglamentas (2, 3 priedai). 

5.2. Mokinių parlamentas - nuolat veikianti mokinių savivaldos institucija, 

renkama kas dveji metai, visuotiniuose rinkimuose. Jo veiklą reglamentuoja mokinių 

parlamento nuostatai (4 priedas). 

5.3. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivalda, kurią sudaro visi tos 

klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldai 

vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas. Klasių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos 
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institucija aptaria su klasės vadovu mokinių lankomumo, elgesio ir paţangumo, maitinimo, 

informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, 

kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį orientavimą, teikia siūlymus Gimnazijos tarybai ir 

direktoriui. 

6. Gimnazijos  bendruomenės nariai gali burtis į visuomenines ir profesines 

organizacijas. Gimnazijoje veikia įvairios darbo grupės, dalykų metodinės grupės, metodinė 

taryba. 

7. Administraciją sudaro gimnazijos  direktorius, pavaduotojas ugdymui, skyrių 

ir poskyrių vedėjai.  

8. Administracijos pasitarimai vyksta 2 kartus per mėnesį. Juose gali dalyvauti 

metodinių grupių pirmininkai, kai svarstoma atitinkamo dalyko mokymas arba mokytojų, 

klasių vadovų, pagalbą mokiniams teikiančio personalo, ugdymo aprūpinimo skyriaus 

personalo veikla. 

9. Administracijos pasitarimuose analizuojami ugdymo proceso, veiklos 

prieţiūros rezultatai, mokinių ugdymosi būklė, pokyčiai, mokytojų pedagoginė veikla, 

inovacijų taikymas, mokinių ţinių, gebėjimų ir paţangos vertinimas, gimnazijos veiklos 

krypčių, plano realizavimas, ugdymo programų vykdymas, kontrolinių darbų rezultatai, 

ugdymo aprūpinimo būklė (pagal sudarytą ir bendruomenei paskelbtą planą). 

10. Stebėsenos poskyrio vedėjas priţiūri, kaip vykdomi Mokytojų tarybos 

nutarimai, rengimasis egzaminams, darbo tvarkos taisyklių vykdymas ir kt. 

11. Darbuotojų priėmimą į darbą ir atleidimą iš jo, darbuotojų pareigas 

reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo kodeksas, darbuotojų pareigybių aprašymai, 

Kolektyvinė sutartis. 

12. Priėmimo į darbą dokumentus įformina sekretoriato vedėjas. 

13. Mokinių priėmimą reglamentuoja Klasių komplektavimo tvarka, parengta 

pagal Švietimo ir mokslo ministerijos bei steigėjo patvirtintus dokumentus. (5 priedas) 

14. Sutartis su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais) įformina klasių 

kuravimo poskyrių vedėjai. 

15. Ugdymosi rezultatų apskaita vykdoma elektroniniame dienyne, kuris 

sudaromas pagal Gimnazijos elektroninio dienyno tvarkymo nuostatus (6 priedas). 

16. Budėjimo gimnazijoje tvarką reglamentuoja Budėjimo nuostatai ir Budėjimo 

grafikas (7 priedas). 

17. Naudojimosi gimnazijos biblioteka, skaitykla, kitomis patalpomis tvarką 

reglamentuoja direktoriaus įsakymu patvirtintos atitinkamos taisyklės (8 priedas). 

18. Naudojimosi mobiliaisiais ir fiksuoto ryšio telefonais, kompiuterine technika 
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tvarką reglamentuoja jų naudojimosi tvarkos (9 priedas). 

19. Ugdymo turinį reglamentuoja Gimnazijos ugdymo planas, parengtas pagal 

Švietimo ir mokslo ministerijos patvirtintus bendruosius ugdymo planus bei pagal Bendrąsias 

programas mokytojų parengti teminiai planai. 

20. Brandos egzaminų, įskaitų, ţinių patikrinimo vykdymą reglamentuoja 

Švietimo ir mokslo ministerijos parengti dokumentai. 

21. Išsilavinimo dokumentų išdavimą reglamentuoja Švietimo ir mokslo 

ministerijos dokumentai. 

22. Darbuotojų saugą ir sveikatą reglamentuoja Lietuvos Respublikos Darbo 

kodekso XVIII skyrius, Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymas, 

priešgaisrinė instrukcija ir direktoriaus patvirtintos atitinkamos tvarkos ir taisyklės. 

23. Mokytojas turi atitikti Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Ţin., 1991, 

Nr. 23-593; 2003, Nr.63-2853) 48 straipsnio reikalavimus ir Kvalifikacinius reikalavimus 

mokytojams, dirbantiems pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, neformaliojo vaikų švietimo, 

pradinio, pagrindinio, vidurinio, specialiojo ugdymo ir profesinio mokymo programas apraše, 

patvirtintame Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. kovo 29 d. įsakymu 

Nr. ISAK-506 (Ţin.,2005, Nr.43-1395). 

24. Bendruomenės narių  skatinimas vykdomas pagal Bendruomenės narių 

skatinimo tvarką (10 priedas). 

 

25. Gyventojų 2 procentų paramos lėšos naudojamos pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintą tvarką (11 priedas). 

26. Parama skirstoma ir apskaitoma pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą tvarką 

(12 priedas). 

27. Lėšos, skirtos mokinių paţintinei veiklai ir profesiniam konsultavimui, naudojamos  

vadovaujantis direktoriaus įsakymu patvirtinta tvarka (13 priedas). 

28. Kopijavimo aparatais  naudojamasi  vadovaujantis direktoriaus įsakymu 

patvirtinta tvarka (14 priedas). 

29. Lėšos, skirtos mokytojų kvalifikacijai, naudojamos vadovaujantis 

direktoriaus įsakymu patvirtinta mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų 

kvalifikacijos tobulinimo tvarka (15 priedas). 

30. Mokyklos finansų ir turto apskaita tvarkoma pagal gimnazijos Apskaitos 

politiką. 

31. Darbuotojų maitinimosi gimnazijos valgykloje tvarką reglamentuoja 

Darbuotojų maitinimosi gimnazijos valgykloje tvarkos aprašas (16 priedas). 

32. Direktoriaus pavaduotojo ugdymui, skyrių ir poskyrių vedėjų pareigas 



 4 

nustato jų pareigybių aprašai.  

33. Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjo pareigas nustato jo pareigybės aprašas. 

34. Specialiojo pedagogo, socialinio pedagogo, psichologo pareigas nustato jų 

pareigybių aprašai. 

35. Bibliotekos-informacinio centro vedėjo, bibliotekininko pareigas nustato jų 

pareigybių aprašai. 

36. Aptarnaujančio personalo pareigas nustato jų pareigybių aprašai, direktoriaus 

įsakymai. 

 

II. BENDRIEJI DARBO TVARKOS REIKALAVIMAI 

 

37. Kiekvienoje darbo vietoje bei patalpose turi būti švaru ir tvarkinga. 

38. Gimnazijose turi būti vengiama nereikalingo triukšmo, palaikoma dalykinė, akademinei 

įstaigai būdinga darbo atmosfera. 

39. Visose patalpose turi būti grieţtai laikomasi priešgaisrinės saugos reikalavimų. 

40. Darbuotojai privalo laikytis darbo saugos instrukcijų reikalavimų, su kuriais jie 

supaţindinami prieš pradėdami darbą. 

41. Darbuotojams draudţiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių 

ar toksinių medţiagų, rūkyti gimnazijos patalpose ir teritorijoje. 

42. Darbuotojai turi uţtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik darbuotojui 

esant. 

43. Darbuotojai turi racionaliai  ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus 

materialinius Gimnazijos išteklius. 

44. Gimnazijos elektroniniais ryšiais, programine įranga darbuotojai gali naudotis tik su darbu 

susijusiais tikslais. Pamokų, susirinkimų, posėdţių ir kitų renginių metu darbuotojams rekomenduojama 

nesinaudoti mobiliaisiais telefonais. 

45. Darbuotojams draudţiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Gimnazijos 

elektroniniais  ryšiais, programine įranga bei priemonėmis. 

46. Draudţiama leisti likti Gimnazijos tarnybinėse patalpose pašaliniams asmenims 

pasibaigus darbo laikui. 

47. Darbuotojas, išeinantis iš kabineto paskutinis, uţrakina duris. Kabineto raktus gali turėti  

tik tie darbuotojai, kurie jame dirba. 

48. Trumpi informaciniai susirinkimai gali būti kviečiami per ilgąsias pertraukas, 

mokytojų tarybos posėdţiai - ne rečiau kaip 2 kartus per metus, kiti susirinkimai - suderinus 

su profesine sąjunga, esant būtinybei. Jie negali trukti ilgiau kaip 2 val. 

49. Ugdymo aprūpinimo skyriaus personalo susirinkimai vyksta ne rečiau kaip 3 
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kartus per metus. 

 

III. UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO TVARKA 

50. Pamokos ir neformalusis ugdymas vyksta pagal direktoriaus įsakymu 

patvirtintus ir su profesine sąjunga suderintus tvarkaraščius, mokytojų darbo grafikus. 

51. Savavališkai keisti pamokas, neformaliojo ugdymo uţsiėmimus ar jų laiką 

draudţiama. 

52. Pamokų ir pertraukų laikas tvirtinamas direktoriaus įsakymu. 

53. Pamokos trukmė - 45 min. 

54. Pamokos ir pertraukos trukmė gali būti keičiama, kai taikomos kitos, 

netradicinės ugdymo(si) formos. 

55. Į pamoką kviečiama trimis skambučiais. Pamokos pabaigą skelbia vienas 

skambutis. 

56. Draudţiama mokinus uţ drausmės paţeidimus ar dėl kitų prieţasčių išvaryti iš 

klasės. 

57. Mokinių lankomumo prieţiūra vykdoma, vadovaujantis direktoriaus įsakymu 

patvirtinta tvarka (17 priedas).  

  

IV. MOKYTOJO PAREIGOS 

58. Mokytojas į gimnaziją atvyksta ne vėliau kaip 10 min. iki savo pamokų 

pradţios. 

59. Atvykęs į gimnaziją, mokytojas susipaţįsta su visais skelbimais ir informacija 

mokytojų kambaryje. 

60. Raktas pamokai gaunamas iš budėtojo, įsirašius į sąsiuvinį. Pasibaigus 

pamokai raktas tuoj pat grąţinamas budėtojui. 

61. Pastebėję gedimus, netvarką kabinete, praneša ugdymo aprūpinimo skyriaus 

vedėjui, o jo nesant - kitam budinčiam vadovui. Gedimai įrašomi į sąsiuvinį, esantį pas gimnazijos 

budėtoją. 

62. Reikalauja, kad pirmadienį  -  ketvirtadienį mokiniai vilkėtų mokyklinę uniformą. 

63. Neleidţia mokiniams pamokoje būti su striukėmis, paltais. 

64. Pasibaigus pamokai išleidţia mokinius, turėjusius pamoką, įleidţia mokinius, 

turėsiančius kitą pamoką, pasidėti daiktus. 

65. Per pertraukas mokiniai kabinetuose nepaliekami, patalpos vėdinamos, 

išjungiama elektra, kiti prietaisai, kabinetas uţrakinamas. 
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66. Draudţiama per pamokas ir renginius palikti mokinius be prieţiūros. 

67. Dirbantis kabinete mokytojas atsako uţ inventoriaus, kompiuterinės 

technikos saugumą, paliekamo po pamokos kabineto švarą ir tvarką. 

68. Po paskutinės pamokos mokytojas išjungia kompiuterius, kitą įrangą, uţdaro 

langus ir uţtraukia ţaliuzes. 

69. Elektroninį dienyną pildo, vadovaujantis elektroninio dienyno tvarkymo 

nuostatais, kiekvieną pamoką. Uţrašo pamokos temą, namų darbus, suţymimi nebuvusius (n) 

pamokoje ar pavėlavusius (v) mokinius, jų vertinimus. 

70. Dalyvauja mokytojų tarybos posėdţiuose, susirinkimuose, metodinės grupės 

veikloje, tėvų susirinkimuose, jeigu yra kviečiamas, tėvų dienose. 

71. Kalbėti mobiliuoju telefonu, uţsiimti kitais su ugdymu nesusijusiais darbais 

per pamoką draudţiama. 

72. Rašto darbus mokiniams grąţina ne vėliau kaip po dviejų savaičių. 

73. Kontrolinius darbus prieš savaitę įrašo į grafikus pagrindinio ugdymo pakopos 

mokiniams, derina su III - IV klasių mokiniais.  

74. Išleisti mokinį iš vienos ar kelių pamokų gali tik gavęs raštišką tėvų prašymą, 

gydytojo paţymą ar gimnazijos direktoriaus, jo pavaduotojo ar skyriaus vedėjo pasirašytą raštą.  

75. Mokytojas, pastebėjęs negaluojantį mokinį, jį nedelsdamas siunčia į med. 

kabinetą, jeigu reikia – rūpinasi jo palydėjimu, teikia pirmąją pagalbą. 

76. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas nedelsdamas iškviečia sveikatos 

prieţiūros specialistą arba pats palydi mokinį pas jį. Kitus mokinius trumpam palieka 

kaimyninio kabineto mokytojo prieţiūrai iki praneš budinčiam gimnazijos vadovui arba grįš 

pats. Reikalui esant, iškviečia greitąją med. pagalbą. Sergantį mokinį į med. įstaigą lydi 

sveikatos prieţiūros specialistas arba tėvai. Išsiųsti vieną mokinį grieţtai draudţiama. Apie 

visus nelaimingus atsitikimus ir susirgimus pamokoje, renginyje, per pertrauką mokytojui 

budint jis tuoj pat informuoja mokyklos vadovus, klasės vadovą, mokinio tėvus. 

77. Susirgęs mokytojas iš vakaro arba prieš darbo pradţią praneša gimnazijos 

direktoriaus pavaduotojui arba direktoriui apie savo ligą. 

78. Bendradarbiauja su klasių vadovais, kitais pedagogais, mokinių tėvais 

(globėjais) ugdymo, lankomumo klausimais. 

79. Vykdo pareigas, numatytas Mokytojo pareigybės apraše. 

 

V. KLASĖS VADOVO PAREIGOS 

80. Supaţindina vadovaujamos klasės mokinius su Gimnazijos nuostatais, 
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Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, Budėjimo gimnazijoje tvarka, Mokinio taisyklėmis, 

Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamentu, Elgesio bibliotekoje, skaitykloje, valgykloje 

taisyklėmis, kitais mokinių gyvenimą ir veiklą gimnazijoje reglamentuojančiais dokumentais. 

Reikalauja šių nuostatų laikymosi. 

81. Organizuoja mokinių savivaldos organų rinkimą (klasės seniūno, atstovų į 

gimnazijos savivaldos organus). 

82. Padeda mokiniams pasirinkti ugdymo turinį, popamokinę veiklą, pateikia 

jiems visą informaciją apie gimnazijos teikiamas galimybes. 

83. Su mokiniais dalyvauja gimnazijos renginiuose ir jų metu uţtikrina mokinių 

saugumą, rūpinasi mokinių drausme. 

84. Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka pildo elektroninius klasių 

dienynus, tvarko mokinių asmens bylas, pagal nustatytą tvarką vykdo lankomumo apskaitą.  

85. Teikia prašomą informaciją gimnazijos administracijai, pagalbą teikiantiems 

specialistams apie vadovaujamos klasės mokinius. 

86. Padeda mokiniams spręsti iškylančias mokymosi, socialines, psichologines 

problemas, bendradarbiauja su socialiniu pedagogu ir kitais gimnazijos specialistais. 

87. Palaiko ryšius su mokinių tėvais, teikia jiems informaciją apie vaikų mokymąsi, 

elgesį, gimnazijos veiklos pokyčius. 

88. Ne rečiau kaip 2 kartus per mokslo metus organizuoja klasės tėvų susirinkimus. 

Organizuoja tėvų savivaldos rinkimą, teikia jai pagalbą. 

89. Kas pusmetį rengia klasės veiklos planą. 

90. Supaţindina mokinius su saugaus elgesio taisyklėmis, eismo saugumu ir 

rūpinasi mokinių sveikata ir saugumu renginių metu. 

91. Domisi mokinių sveikata, esant reikalui apie ją informuoja mokytojus, kitus 

darbuotojus. 

92. Bendradarbiauja su klasėje dirbančiais mokytojais, gimnazijos administracija 

ugdymo klausimais, prisideda prie įvairių apklausų, tyrimų vykdymo. 

93. Telkia klasės kolektyvą, padeda mokiniams pasirengti popamokiniams 

renginiams, organizuoja klasės mokinių budėjimą gimnazijoje. 

94. Išvykstant mokiniui iš gimnazijos, gauna iš jo prašymą, parengia išsilavinimą 

patvirtinančius dokumentus, domisi mokinio atsiskaitymu su gimnazija pagal nustatytą formą.  

95. Esant reikalui rašo mokinio charakteristiką, pildo kitus dokumentus.  

96. Vykdo ţalingų įpročių, smurto prevenciją, informuoja mokinių tėvus 

(globėjus, rūpintojus) ir gimnazijos vadovą ar jo įgaliotą asmenį apie jų apraiškos atvejus. 

97. Informuoja mokinius ir jų tėvus apie galimybę gauti nemokamą maitinimą, 
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bendradarbiauja su socialiniu pedagogu. 

98. Organizuojant popamokinius klasės renginius (popietes, vakarus ir pan.) 

laikomasi tokios tvarkos: 
 

98.1. Renginys gali vykti, tik dalyvaujant klasės vadovui ar kitam pedagogui, 

98.2. Renginio metu mokiniai yra atsakingi uţ švarą ir tvarką patalpoje, kurioje 

vyksta renginys, 

98.3. Renginio laikas ir vieta iš anksto derinami su neformaliojo švietimo ir 

pagalbos vaikui skyriaus vedėju. 

99. Vykdo koncentro poskyrio vedėjo reikalavimus, teikia nurodytas ataskaitas 

bei informaciją. 

VI. MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

 

100. Mokinys  turi teisę: 

100.1. Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, stojimo 

sąlygas, švietimo programas, mokymosi formas. 

100.2. Nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį ar 

vidurinį išsilavinimą. 

100.3. Pasirinkti stacionarinę ar savarankiško mokymosi formą, esant būtinybei 

keisti ją. 

100.4. Pasirinkti dalykus, modulius, mokymosi profilį, pasirenkamųjų dalykų 

programas.  

100.5. Reikalauti kvalifikuoto mokymo proceso organizavimo, teikti pasiūlymus 

dėl jo gerinimo, objektyvaus mokymosi pasiekimų įvertinimo. 

100.6. Mokytis gimtąja kalba. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius ir 

tradicijas. 

100.7. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus, gauti 

informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.  

100.8. Pakeisti mokyklą, mokymosi formą (apie tai informavęs direktorių ir 

klasės vadovą). 

100.9. Naudotis minties, sąţinės, religijos ir ţodţio laisve. 

100.10. Gauti dalykines konsultacijas. 

100.11. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir 

saugioje aplinkoje. 

100.12. Prisidėti prie šiuolaikiškos mokinių mokymo institucijos kūrimo, remti 

gimnaziją.  
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100.13. Dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka. 

100.14. Kreiptis į gimnazijos direktorių, gimnazijos tarybą dėl Mokinio taisyklių 

pakeitimo.  

100.15. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

100.16. Būti supaţindintam su saugos reikalavimais bei gimnazijos darbo tvarkos 

taisyklėmis. 

100.17. Dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys. 

100.18.  Nuo 14 metų apsispręsti dėl dorinio mokymosi, sudaryti su gimnazija 

sutartį dėl ugdymo programos, esant tėvų sutikimui. 

100.19. Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą. 

100.20. Burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, 

pilietinę, kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, 

dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams. 

101. Mokinys privalo: 

101.1. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 

101.2. Sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų ir Gimnazijos darbo 

tvarkos taisyklių reikalavimų, kitų gimnazijos tvarką reglamentuojančių dokumentų 

reikalavimų. 

101.3. Vykdyti gimnazijos vadovaujančio ir pedagoginio personalo 

reikalavimus, susijusius su ugdymo proceso organizavimu, tvarkos palaikymu. 

101.4. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus ir visą Gimnazijos personalą.  

101.5. Stropiai mokytis, nepraleisti pamokų be pateisinamosios prieţasties. 

101.6. Pateikti klasės vadovui pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų 

pirmąją dieną, atėjus į mokyklą (jei praleista daugiau kaip trys dienos, būtina gydytojo išduota 

paţyma apie ligą). 

101.7. Nevėluoti į pamokas be pateisinamosios prieţasties. 

101.8. Išeiti iš pamokų tik leidus visuomenės sveikatos prieţiūros specialistui, 

direktoriui, jo pavaduotojui, skyriaus vedėjui ar mokytojui. 

101.9. Mokslo metų pradţioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 10 d. pristatyti 

visuomenės sveikatos prieţiūros specialistui reikalingus dokumentus. 

101.10. Tausoti gimnazijos inventorių, klases, kabinetus, vadovėlius, knygas 

(uţ sąmoningą inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako 

materialiai). 

101.11. Saugoti gimnazijos ţaliuosius plotus.  
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101.12. Laikytis higienos reikalavimų. 

101.13. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga. 

101.14. Kailinius, paltus, puspalčius, striukes, lietpalčius kabinti rūbinėje arba 

palikti spintelėje.  

101.15. Pirmadienį - ketvirtadienį dėvėti mokyklinę uniformą, laikytis 

Mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento. 

101.16. Pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones, knygas, vykdyti 

mokytojo reikalavimus, elgtis drausmingai. 

101.17. Mokiniai gimnazijoje privalo turėti asmenybę liudijantį mokinio 

paţymėjimą, jį pateikti, jei paprašo gimnazijos budėtojas, mokytojas, gimnazijos 

administracija, uţ gimnazijos teritorijos – viešosios tvarkos pareigūnai; viešajame transporte – 

kontrolieriai. 

101.18. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras. 

101.19. Savo elgesiu prisidėti prie Lietuvos mokinių švietimo prestiţo kėlimo. 

101.20. Būti nepakantus amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Uţ 

viešosios tvarkos paţeidimą (necenzūrinius ţodţius, muštynes) mokiniai baudţiami Lietuvos 

Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

101.21. Mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš gimnazijos atsiskaityti su 

gimnazijos biblioteka - informaciniu centru ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą 

parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekos - informacinio centro vedėja.  

101.22. Saugoti savo daiktus. Uţ prapuolusius daiktus ir pinigus gimnazija 

neatsako. 

101.23. Rūbinėje laikytis eilės bei drausmės ir gerbti rūbininko darbą. 

102. Mokiniui draudţiama: 

102.1. Ateiti į gimnaziją neblaiviam ar apsvaigusiam nuo psichotropinių 

medţiagų. 

102.2. Atsinešti į gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, 

toksinių medţiagų, ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir 

sveikatai pavojingų daiktų. 

102.3. Per pamokas ir klasėje būti su kepure, paltu, striuke ir pan. 

102.4. Gimnazijoje ir jos teritorijoje rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ar 

psichotropines medţiagas. 

102.5. Smurtauti, įţeidinėti, niekinti kito ţmogaus garbę ir orumą, keiktis. 

102.6. Įsinešti ţaislų, nesusijusių su mokymo(si) procesu: švilpynių, šautuvėlių 

ir kt.; gimnazijos patalpose ţaisti azartinius ţaidimus. 
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102.7. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais 

(paţeidus šią nuostatą, mobilusis telefonas, grotuvas ar ausinukas paimamas iš mokinio, 

perduodamas klasės vadovui ir grąţinamas tik tėvams (globėjams)). 

102.8. Įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, ţurnalus ir kitus 

leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, ţiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

102.9. Imti gimnazijos valstybinės svarbos dokumentus: būrelių dienynus, 

asmens bylas ir kt. 

102.10. Per pamoką išeiti uţ gimnazijos teritorijos ribų. 

102.11. Sudaryti turtinius sandorius su kitais mokiniais. 

102.12. Per pamoką vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. 

102.13. Savavališkai išeiti iš pamokos. 

102.14. Gadinti ar pasisavinti gimnazijos turtą. 

103. Uţ gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį mokinys skatinamas: 

103.1. Gimnazijos padėkos raštu uţ labai gerą mokymąsi, elgesį, aktyvią veiklą. 

103.2. Mokytojo, klasės vadovo padėkos raštu uţ gerą mokymąsi ir elgesį, 

aktyvią veiklą. 

103.3. Padėka mokinių tėvams. 

103.4. Kultūrine-paţintine išvyka (esant galimybei). 

103.5. Geriausiai besimokančios, aktyviausios popamokinėje veikloje titulu. 

103.6. Metų abituriento nominacija. 

104. Uţ nepaţangų mokymąsi bei praţangas taikomos nuobaudos: 

104.1. Pastaba. 

104.2. Drausmės paţeidimo paţyma. 

104.3. Svarstymas gimnazijos Prevencinio darbo grupės posėdţiuose. 

104.4. Svarstymas administracijos posėdyje, dalyvaujant tėvams (globėjams). 

104.5. Direktoriaus įspėjimas. 

104.6. Pranešimas Vaikų teisių apsaugos skyriui, Nepilnamečių reikalų 

inspekcijai, Policijai. 

104.7. Šalinimas iš gimnazijos.  

 

VII. UGDYMO PROCESO APRŪPINIMO ORGANIZAVIMAS 

 

105. Inventoriumi, suolais, baldais, techninėmis ir kitomis ugdymo procesui 

reikalingomis priemonėmis, jų įsigijimu rūpinasi ugdymo  aprūpinimo skyriaus vedėjas. 

106. Uţ kabineto inventoriaus, kompiuterinės ir kitos technikos naudojimą pagal 
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paskirtį atsako kabineto vadovas. 

107. Vadovėliai mokiniams išduodami,  vadovaujantis Direktoriaus įsakymu 

patvirtinta Vadovėlių, jų komplektų dalių išdavimo mokiniams tvarka (18 priedas). 

108. Vadovėlių, metodinių priemonių poreikį svarsto metodinės grupės ir 

siūlymus kasmet iki kovo 15d. teikia ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjui bei bibliotekos - 

informacinio centro vedėjui. 

109. Kompiuterinės technikos, naujo inventoriaus paskirstymą vykdo 

direktoriaus įsakymu sudaryta darbo grupė. 

110. Bendro naudojimo technines priemones mokytojams išduoda budėtojas. 

Apie paimtą techniką mokytojas įrašo apskaitos ţurnale.  

 

VII. RYŠIŲ SU VISUOMENE ORGANIZAVIMAS 

 

111. Visuomenės informavimu apie gimnazijos veiklą ir jos įvaizdţio 

formavimu rūpinasi gimnazijos direktorius. 

112. Interesantus pagal paskirtas funkcijas ir kompetenciją priima direktorius,  

direktoriaus pavaduotojas ugdymui, skyrių ir poskyrių vedėjai, mokytojai. 

113. Informacija apie gimnaziją mokyklos internetinėje svetainėje skelbiama, 

vadovaujantis informacijos apie gimnazijos veiklą viešo skelbimo tvarkos aprašu (19 priedas). 

114. Informacija mokiniams skelbiama informaciniame televizoriuje ir mokinių 

skelbimų lentoje. 

115. Informacija mokytojams skelbiama skelbimų lentoje mokytojų kambaryje. 

116. Apie gimnazijos veiklą informuojama spauda, vietinės televizijos, 

leidţiamas gimnazijos reklaminis bukletas, laikraštis. 

117. Informacija mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) teikiama pagal 

Gimnazijos mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimo tvarkos aprašą. (20 priedas). 

 

_________________________________ 

 


