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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJA

MOKINIŲ ETIKOS KODEKSAS
I.

Bendros taisyklės

1. Nevėluok į pamokas.
2. Išeidamas savo darbo vietą palik tvarkingesnę, nei radai.
3. Tausok mokymosi priemones.
4. Nešiukšlink, jei pamatei, pats pakelk šiukšlę.
5. Nesinaudok telefonu per pamokas ir valgykloje.
6. Netriukšmauk bibliotekoje, valgykloje bei pamokų metu.
7. Atrodyk tvarkingai – vilkėk gimnazijos uniformą.
8. Gerbk save ir kitus.
9. Būk tolerantiškas, mandagus ir paslaugus.
10.Nebijok rodyti iniciatyvos ir būk aktyvus.
11.Tausok savo ir kitų sveikatą – nevartok alkoholio ir kitų žalingų medžiagų,
nerūkyk.
12.Prisiimk atsakomybę už savo veiksmus. Suklydęs, mokėk garbingai prisipažinti
ir sakyk tik tiesą.
13.Deramai atstovauk mūsų gimnaziją.
14.Elkis atsakingai ne tik gimnazijoje ir už jos ribų, bet ir internetinėje erdvėje.
II.

Vaikas ir šeima

15.Gerbk savo tėvus, kitus šeimos narius.
16.Globok juos senatvėje, ligos ar kitos negalios atvejais.
17.Padėk tėvams ir kitiems paramos reikalingiems šeimos nariams.
III.

Vaikas ir mokykla

18.Gerbk mokytojus, kitus gimnazijos bendruomenės narius - suaugusiuosius,
nepažeisti jų teisių.
19.Išklausyk ir atlik visus mokytojo nurodymus.
20.Prieš palikdamas klasę ar gimnaziją prieš tai informuok už tave tuo metu
atsakingą mokytoją.

21.Reguliariai lankyk gimnaziją, nepraleisk pamokų be pateisinamos priežasties ir
stenkis kuo geriau mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, siek įgyti
valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį vidurinį išsilavinimą.
22.Laikykis gimnazijos vidaus tvarkos taisyklių ir priimtų elgesio normų pamokų ir
pertraukų metu bei kitose formalaus ir neformalaus ugdymo įstaigose, viešose
vietose.
23.Atsinešk į gimnaziją visas reikalingas priemones ir tinkamai pasiruošk pamokai.
24.Laikykis tvarkos savo darbo vietoje.
25.Aktyviai dalyvauk gimnazijos savivaldoje svarstant ugdymo proceso
organizavimo klausimus ir kultūrinėje veikloje.
26.Gerbk ir tausok gimnazijos turtą.
27. Nefotografuok, nefilmuok draugų be jų sutikimo.
28. Elkis atsakingai įvairiuose socialinėse tinkluose.
IV.

Vaiko saviugda ir savivertė

29.Gerbk ir puoselėk valstybinę, savo gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei
tradicijas, toleruok kitas kalbas ir kultūras.
30.Gerbk kitų tautų religinius įsitikinimus.
31.Lankyk neformaliojo ugdymo kolektyvus, lemiančius dorovinę, pilietinę,
kultūrinę, fizinę bei socialinę brandą, kuriuos įsipareigojai lankyti.
32.Tinkamai poilsiauk ir ilsėkis, nekenkdamas savo sveikatai.
33.Būk tolerantiškas ir korektiškai reikšk savo nuomonę.
34.Gerbk ir tausok kultūros ir istorijos vertybes, gamtą, visuomenės ir privačią
nuosavybę.
35.Asmeniškai atsakyk už savo poelgius šeimoje, gimnazijoje ir kitose mokymo ir
auklėjimo įstaigose.
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