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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Šolomo Aleichemo gimnazijos mokinių elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių
mokymąsi, lankomumą, bendrąsias elgesio normas, mokinių skatinimą ir drausminimą.
2. Mokinių elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių,
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais aktais.
II. MOKYMASIS
3. Mokinys stropiai ir sąžiningai atlieka mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdo
kitiems mokiniams, neužsiima pašaline, nesusijusia su mokymo procesu, veikla, laikosi dalyko
mokytojų nurodymų.
4. Mokinys į pamokas ateina atlikęs namų darbus, atsineša visas tai pamokai reikalingas priemones.
5. Mokinys pagarbiai bendrauja su mokytojais, klasės draugais, kitais gimnazijos bendruomenės
nariais ir svečiais.
6. Mokinys dalyvauja gimnazijos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose,
sąžiningai atlieka skirtas užduotis.
7. Mokinys tausoja vadovėlius – aplenkia juos, nesulieja, neprirašinėja, neplėšo. Gavęs vadovėlį
įsirašo pavardę, vardą, klasę ir mokslo metus. Pametęs ar sugadinęs vadovėlį, nuperka kitą ir grąžina
jį bibliotekai.
8. Esant langams tarp pamokų, susidariusį laisvą laiką mokinys skiria individualiai savišvietai:
naudojasi informaciniais leidiniais, grožine ir moksline literatūra, atlieka užduotus namų darbus.
9. Mokinys, klasės vadovo nurodymu, perduoda informaciją savo tėvams/globėjams apie savo
mokymosi rezultatus, tėvų susirinkimus, kitus gimnazijos renginius ar veiklą.
III. LANKOMUMAS
10. Mokinys nepraleidžia pamokų be pateisinamos priežasties.
11.
Mokinio
tėvai/globėjai
informuoja
klasės
vadovą
telefonu/elektroniniu
paštu/žinute/elektroniniame dienyne apie vaiko neatvykimą į gimnaziją pirmąją neatvykimo dieną,
nurodydami priežastį.
12. Praleidęs pamokas mokinys, sugrįžęs į ugdymo procesą, klasės vadovui pateikia pateisinančius
dokumentus:
12.1. tėvų/globėjų/ rūpintojų prašymus pateisinti pamokas dėl mokinio ligos arba dėl labai
svarbių priežasčių;
12.2. gimnazijos visuomenės sveikatos priežiūros specialisto išduotą pažymą;
12.3. kitų švietimo įstaigų, organizacijų vardinius dokumentus;

12.4. direktoriaus įsakymus dėl mokinių dalyvavimo olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose
ugdymo renginiuose.
13. Jei mokinys suserga pamokų metu, jis privalo kreiptis į gimnazijos visuomenės sveikatos
priežiūros specialistą arba klasės vadovą, kuris informuoja tėvus ir, esant poreikiui, užpildo išleidimo
iš pamokų lapą, kurį mokinys privalo pateikti budėtojui. Jei klasės vadovo nėra, susirgęs mokinys
kreipiasi į vieną iš administracijos atstovų.
IV. BENDROSIOS ELGESIO NORMOS
14. Mokinys ateina į gimnaziją tvarkingai ir švariai apsirengęs, dėvi uniformą. Pirmadienis - „džinsų
diena“.
15. Prie centrinio įėjimo nuskenuoja praėjimo į gimnaziją kortelę.
16. Drabužius, galvos apdangalus kabina spintelėje, persiauna avalinę.
17. Mokinys tausoja gimnazijos ir jos narių turtą, taupo elektros energiją, vandenį.
18. Mokinys kultūringai elgiasi pamokų ir pertraukų metu, po pamokiniuose renginiuose. Pertraukų
metu nebėgioja, netriukšmauja, nesistumdo, gerbia budėtojus, kitus personalo darbuotojus ir vykdo
jų nurodymus, šiukšles meta tik į šiukšlių dėžę arba rūšiavimo konteinerius.
19. Mokinys kultūringai elgiasi valgykloje: mandagiai bendrauja, nusineša indus, laukia eilėje
apsipirkti, nekelia triukšmo, nešiukšlina, pristumia kėdes.
20. Mokiniui draudžiama:
20.1. tyčiotis iš kitų asmenų pamokų ir pertraukų metu, socialiniuose tinkluose, keiktis, smurtauti,
vagiliauti;
20.2. rūkyti, garinti, vartoti alkoholinius bei energetinius gėrimus;
20.3. turėti, vartoti ir platinti narkotines ir kitas psichotropines medžiagas;
20.4. žaisti azartinius, smurtinius žaidimus;
20.5. neštis į gimnaziją mokymuisi nereikalingus daiktus (gimnazija neatsako už jų saugumą);
20.6. turėti ir naudoti daiktus, keliančius grėsmę savo ir kitų bendruomenės narių saugumui ir
sveikatai (aštrūs daiktai, žiebtuvėliai, pirotechnika ir kt.);
20.7. pamokų ir pertraukų metu išeiti už gimnazijos teritorijos ribų, išskyrus 11-12 klasių mokinius,
kurie pagal individualų tvarkaraštį tuo metu turi langą; gimnazija neatsako už mokinių, pažeidusių šį
reikalavimą, saugumą;
20.8. be mokyklos administracijos ar klasės vadovo leidimo mokiniams draudžiama į mokyklą ar į
jos renginius kviestis pašalinius, mokykloje nesimokančius asmenis;
20.9. gadinti gimnazijos ar jos narių turtą, šiukšlinti;
20.10. pamokose valgyti (nespėjus suvalgyti valgykloje nusipirktų bandelių ar vandens, gaiviųjų
gėrimų, juos įsidėti į kuprinę), kramtyti kramtomąją gumą;
20.11. įrašinėti, fotografuoti, filmuoti gimnazijos bendruomenės narį be jo sutikimo;
20.12. virtualioje (viešoje) erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją;
20.13. viešojoje erdvėje skleisti klaidingą ir melagingą informaciją apie gimnaziją.
V. MOBILIŲJŲ TELEFONŲ NAUDOJIMO TVARKA
21. Mokinys nesinaudoja mobiliuoju telefonu, išmaniuoju laikrodžiu ir kitomis IT priemonėmis
pamokų ir pertraukų metu:

21.1. 1-4 klasės mokinys prieš pirmą pamoką išjungia mobiliojo telefono garsą ir palieka telefoną
savo asmeninės spintelės rūbinėje arba klasėje tam skirtoje vietoje;
21. 2. 5-10 klasės mokinys prieš pirmą pamoką išjungia mobiliojo telefono garsą, įdeda telefoną į
tam skirtą dėklą. Dėklas saugomas iki paskutinės pamokos klasėje, rakinamoje spintoje2;
21.3. 11-12 klasės mokinys iki pamokos pradžios išsijungia savo telefoną (arba jo garsą) ir įsideda į
kuprinę arba į sutartą vietą kabinete.
22. Jei pamokos metu suskambo 11-12 klasės mokinio mobilusis telefonas arba mokinys pasinaudojo
juo pamokos metu be mokytojo leidimo, t.y. nusirašinėjo, susirašinėjo, žaidė ir k.t., mokytojas turi
teisę paimti iš mokinio mobilųjį telefoną ir perduoti jį administracijai.
23. Gimnazijos renginių metu visų klasių mokiniai mobiliaisiais telefonais nesinaudoja.
VI. MOKINIŲ SKATINIMAS
24. Mokiniai gali būti skatinami už:
24.1. labai gerą mokymąsi;
24.2. pavyzdingą elgesį;
24.3. labai gerą pamokų lankymą;
24.4. aktyvų dalyvavimą klasės ir mokyklos savivaldos veikloje;
24.5. meninę, sportinę, kūrybinę, visuomeninę veiklą;
24.6. gimnazijos garsinimą savivaldybėje, respublikoje, užsienyje;
24.7. pasiekimus meninėje, sportinėje, kūrybinėje ir kt. veikloje.
25. Mokinių skatinimo priemonės:
25.1. žodinė padėka;
25.2. mokytojo, klasės vadovo padėka raštu elektroniniame dienyne;
25.3. gimnazijos direktoriaus padėkos raštas;
25.4. gimnazijos direktoriaus, klasės vadovo padėka tėvams už gerą vaikų auklėjimą;
25.5. viešas skelbimas mokyklos internetinėje svetainėje, gimnazijos Facebook paskyroje;
25.6. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, nepraleidusiems pamokų, pasižymėjusiems
iniciatyvumu, aktyvia veikla gimnazijos labui olimpiadose, konkursuose, varžybose, kituose
renginiuose mokiniams, aktyviausiems mokinių savivaldos nariams organizuojamos išvykos, įvairios
stovyklos, projektai, apdovanojami asmeninėmis dovanomis.
26. Mokiniai gali būti paskatinami iškart, pamokos, klasės valandėlės metu, renginių metu,
pasibaigus pusmečiui, mokslo metams.
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1. Mokinių telefonai yra renkami. Juos pamokų pradžioje surenka klasės auklėtojai arba pirmąją pamoką vedantys
mokytojai. Telefonai mokiniams grąžinami po pamokų, paskutinę pamoką vedusio mokytojo arba klasės auklėtojo. Kiti
mokytojai rūpintis telefonų grąžinimu neprivalo.
2. Po pamokų mokykloje telefonu mokiniai naudojasi tik būtinu atveju kaip ryšio priemone.
3. Jei mokinys pamokos ar pertraukos metu pastebimas su telefonu (išskyrus atvejus, kai suderinta su klasės auklėtoju
arba mokytoju, kuris naudoja telefonus mokymosi procese per pamokas), mokytojas turi teisę paimti telefoną ir grąžinti
jį pasibaigus pamokoms. Jeigu pažeidimas pasikartoja ir mokinys toliau piktybiškai pažeidžia šią taisyklę (naudoja
telefoną pertraukų arba pamokų metu) mokytojas turi teisę paimti mokinio telefoną ir perduoti jį administracijai. Tokiu
atveju priemonė yra grąžinama tik mokinio tėvams.

VII. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
27. Už nepažangų mokymąsi, prastą lankomumą bei pražangas taikomos nuobaudos:
27.1. įspėjimas;
27.2. papeikimas;
27.3. griežtas papeikimas.
28. Už pakartotinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus moksleivio elgesys, jo korekcija, pagalbos
mokiniui priemonės yra aptariamos Vaiko Gerovės komisijos posėdyje, kuriame privalo dalyvauti
mokinys, jo tėvai (globėjai, rūpintojai), kiti specialistai.
29. Esant būtinybei, apie mokinio šiurkštų elgesio taisyklių pažeidimą (pareigų nevykdymą,
teisėtvarkos pažeidimus, nusikalstamos veiklos įvykdymą) informuojama Vaiko teisių apsaugos ir
įvaikinimo tarnyba, Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinavimo skyrius Vilniaus miesto
savivaldybėje, Nepilnamečių reikalų policijos pareigūnas, kuris kuruoja gimnaziją.
30. Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš gimnazijos taikoma, kai
yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę
ugdymo įstaigos bendruomenės narių saugumui.
31. Gimnazijos Mokytojų taryba svarsto ir teikia rekomendacijas Gimnazijos Tarybai dėl mokinio
šalinimo iš gimnazijos už sistemingą Mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą.
32. Gimnazijos taryba teikia rekomendacijas gimnazijos direktoriui dėl mokinio šalinimo iš
gimnazijos už sistemingą Mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą.
33. Direktorius, suderinęs su steigėju, vaiko tėvams dalyvaujant, priima galutinį sprendimą dėl
mokinio šalinimo iš gimnazijos.
VIII. MOKINIO DAIKTŲ PATIKRINIMAS
34. Jeigu gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų,
darbuotojas nedelsdamas apie tai informuoja gimnazijos vadovą arba jo įgaliotą asmenį (socialinę
pedagogę).
35. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) vadovas arba jo įgaliotas asmuo turi teisę prašyti mokinio parodyti
jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami negavus jo sutikimo ir (ar) jam
nedalyvaujant.
36. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti
mažiausiai du gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – gimnazijos vadovas arba jo įgaliotas asmuo.
Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant informuojami mokinio tėvai
(globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, teritorinė policijos įstaiga.
37. Jei mokinys nesutinka parodyti daiktų, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant
informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie kviečiami atvykti į
gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie
įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė policijos įstaiga.
38. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas
gimnazijos vadovo paskirto gimnazijos darbuotojo.
IX . BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
39. Gimnazijos mokinį su šiomis taisyklėmis pasirašytinai supažindina klasės vadovas mokslo metų
pradžioje saugaus elgesio instruktažo formoje iš Tamo dienyno.
40. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinį su šiomis taisyklėmis, jei pastebi, kad mokinys
aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
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