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KLAIPĖDOS „ŽEMYNOS“ GIMNAZIJOS VIDAUS IR DARBO TVARKOS TAISYKLĖS
VI. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS
62. Mokinys turi teisę:
62.1. į nemokamą mokymą valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose;
62.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius savarankiškai mokytis ir įgyti išsilavinimą;
62.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
62.4. į minties, sąţinės, religijos, ţodţio laisvę; apsispręsti dėl tikybos mokymosi; sudaryti su gimnazija
mokymosi sutartį dėl ugdymo programos, esant tėvų sutikimui;
62.5. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką.
62.6. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas elgesys;
62.7. į psichologinę, socialinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir į švietimo
informacinę pagalbą, sveikatos prieţiūrą mokykloje, informaciją apie pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi
susijusią informaciją;
62.8. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį jų amţių ir sveikatą;
62.9. dalyvauti gimnazijos savivaldoje gimnazijos nuostatuose nustatyta tvarka;
62.10. 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.
62.11. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas;
62.12. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
63. Mokinys privalo:
63.1. Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką nustatančių dokumentų
reikalavimų;
63.2. mokytis iki 16 metų bendrojo lavinimo ar kitoje formaliojo švietimo sistemos mokykloje;
63.3. nuolat lankyti gimnaziją, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos prieţasties, atvykęs į gimnaziją po
ligos per 3 darbo dienas pateikti klasės vadovui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau kaip
trys dienos, būtina gydytojo išduota paţyma apie ligą; nevėluoti į pamokas be pateisinamos prieţasties;
63.4. mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą;
63.5. grieţtai laikytis kelių eismo taisyklių;
63.6. išvykti į sporto varţybas, koncertines keliones, ekskursijas galima tik pateikus dokumentus (prašymą ir
neformalaus švietimo įstaigos paţymą) ir gavus gimnazijos direktoriaus ar jo įgalioto asmens leidimą;
63.7. pertraukų metu ilsėtis gimnazijos koridoriuose, bibliotekoje, skaitykloje;
63.8. laikytis saugumo technikos taisyklių, vykdant praktinio darbo uţduotis;
63.9. mokslo metų pradţioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti gimnazijos bendrosios
praktikos slaugytojai reikalingus dokumentus;
63.10. saugoti gimnazijos turtą: tausoti inventorių, kabinetus, vadovėlius, knygas. Uţ sąmoningą
inventoriaus, vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys ir jo tėvai atsako materialiai;
63.11. laikytis Vadovėlių išdavimo tvarkos: gautus vadovėlius apsilenkti ir paruošti naudojimui per tris
darbo dienas nuo išdavimo dienos; laiku (iki mokslo metų pabaigos) graţinti vadovėlius, kitu atveju, naujais mokslo
metais mokinys nebus aprūpinamas vadovėliais; pametus ar sugadinus knygą, mokinys turi nupirkti tokią pačią arba
kitą tos pačios vertės knygą;
63.12. saugoti gimnazijos ţaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, priţiūrėti
tiek ţaliuosius plotus, tiek juose augančius augalus;
63.13. atsakingai vykdyti gimnazijos nustatyta tvarka paskirtas pareigas, budėti gimnazijos teritorijoje bei
patalpose (budintieji atsako uţ švarą, tvarką);
63.14. gerbti budinčius, vykdyti jų nurodymus;
63.15. laikytis higienos reikalavimų;

63.16. valgykloje laikytis tylos, nesistumdyti, nesimėtyti maisto produktais, gerbti darbuotojus ir kitus
gimnazistus, pavalgius uţleisti vietas kitiems mokiniams;
63.17. drausmingai elgtis, gerbti vieniems kitus, neprasivardţiuoti ir nesityčioti vieniems iš kitų;
63.18. pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir vadovėlius, laikytis reikiamos pamokos darbo
tvarkos. Per pamokas eiti į tualetą gali tik tie mokiniai, kurie turi sveikatos sutrikimų (apie tai turi būti pateikta
medicininė paţyma ir informuoti mokytojai);
63.19. pagarbiai bendrauti su gimnazijos bendruomenės nariais;
63.20. turėti mokinio paţymėjimą, tvarkaraštį, jį pateikti paprašius gimnazijos budintiesiems, mokytojams,
gimnazijos senato nariams, gimnazijos vadovams, viešosios tvarkos pareigūnams;
63.21. būti nepakantūs amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Uţ viešosios tvarkos paţeidimą
(necenzūrinius ţodţius, muštynes, rūkymą neleistinose vietose, šiukšlinimą,) mokiniai baudţiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
63.22. mokslo metų pabaigoje, išvykstant iš gimnazijos atsiskaityti su biblioteka ir kiekvienu dėstančiu
mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina mokytojai ir bibliotekos vedėja.
64. Mokiniui draudţiama:
64.1. pamokų ir pertraukų metu be budinčio vadovo leidimo ir tėvų prašymo išeiti iš gimnazijos teritorijos;
64.2. pamokų metu dėvėti sportinę aprangą. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai kabinami
rūbinėje. Gimnazijos patalpose negalima būti su kepure, gobtuvu.
64.3. be gimnazijos administracijos leidimo imti gimnazijos valstybinės svarbos dokumentus;
64.4. įsinešti į gimnaziją ginklus, peilius, dujų balionėlius, toksines medţiagas, narkotikus ar kitas
kenksmingas ir sveikatai pavojingas medţiagas;
64.5. gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje vartoti, turėti ir rūkyti kvaišalus, tabaką, elektronines cigaretes;
64.6. pamokų metu naudotis mobiliais telefonais, plančetiniais kompiuteriais, ir kitais elektroniniais
prietaisai, ne mokymosi tikslais;
64.7. įsinešti į gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, ţurnalus ir kitus leidinius, kurie tiesiogiai
skatina ar propaguoja karą, ţiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; ţaisti azartinius ţaidimus;
64.8. gimnazijoje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti – parduoti);
64.9. pamokos metu vaikščioti koridoriais ir trukdyti mokytojams vesti pamokas;
64.10. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto;
64.11. kalbėti pamokų metu be mokytojo leidimo, ginčytis;
65. Specialiųjų poreikių mokiniai turi teisę:
65.1. ugdytis ir būti ugdomi sveikoje ir saugioje aplinkoje;
65.2. nustatyta tvarka naudotis visomis švietimo teikėjo paslaugomis;
65.3. mokytis pagal savo gebėjimus.
X. MOKINIŲ SKATINIMAS
119. Uţ nepriekaištingą mokinio elgesio taisyklių laikymąsi, savo pareigų vykdymą, dalyvavimą
visuomeninėje veikloje mokiniai gali būti skatinami:
119.1. padėkos raštu;
119.2. nominacijų skyrimu uţ puikų atskirų dalykų mokymąsi;
119.3. išvyka (esant galimybei).
XI. DRAUSMINĖ IR MATERIALINĖ ATSAKOMYBĖ
126. Mokinys drausminamas ir baudţiamas uţ pareigų nevykdymą, mokinių elgesio taisyklių, mokyklos
nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų paţeidimus:
126.1. Pastaba ( galioja vieną mėnesį).
126.2. Įspėjimas (uţ pasikartojantį elgesio taisyklių paţeidimą, mokinio elgesys svarstomas Vaiko gerovės
komisijos posėdyje, dalyvaujant tėvams (globėjams).
126.3. Grieţtas įspėjimas.
126.4. Įpareigojimas viešai ar kitokia forma atsiprašyti nukentėjusįjį (esant tam tikroms aplinkybėms).
126.5. Šalinimas iš gimnazijos (ypatingais atvejais vadovaujantis LR Švietimo įstatymu).
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