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PALAIMINTOJO TEOFILIAUS MATULIONIO GIMNAZIJA
MOKINIŲ NUOSTATAI
Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte:
kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte vienas kitą! (Jn 13,34)
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesys mokykloje grindžiamas LR Konstitucija, LR Civiliniu kodeksu, Vaiko Teisių
Konvencija, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, LR Švietimo įstatymu, Narkotikų ir
psichotropinių medžiagų įstatymu, Tabako kontrolės įstatymu, gimnazijos mokymosi sutartimis.
2. Mokiniai, įgyvendindami savo teises ir naudodamiesi savo laisvėmis, privalo laikytis Lietuvos
Respublikos įstatymų, nevaržyti kitų žmonių teisių ir pareigų.
3. Mokiniai turi laikytis gimnazijos Mokinių nuostatų.
4. Mokiniai dalyvauja sielovados programose (šv. Mišiose, rekolekcijose ir kituose liturginiuose
renginiuose) administracijos nustatyta tvarka.
5. Gimnaziją atstovauja mieste ir Respublikoje tik suderinus su mokyklos administracija.
II. MOKINYS TURI TEISĘ
1. Susipažinti su savo teisėmis ir pareigomis.
2. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius LR Švietimo įstatymo nustatyta tvarka.
3. Gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą.
4. Aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje.
5. Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir sveikatos priežiūros pagalbą.
6. Konfidencialiai gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią
informaciją.
7. Dalyvauti, kai svarstomas jų elgesys.
8. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje.
9. Gauti nemokamą maitinimą LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatyta tvarka.
10. Naudotis gimnazijoje esančiomis mokymo priemonėmis ir ugdymo aplinkomis.
11. Pagal savo poreikius ir pomėgius dalyvauti įvairiuose popamokiniuose renginiuose bei
projektinėje veikloje.
12. Aktyviai dalyvauti mokyklos savivaldoje.
13. Kreiptis su pasiūlymais, prašymais ir skundais į mokyklos administraciją ar kitus mokyklos
darbuotojus.
14. Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises ir teisėtus interesus.
III. MOKINYS PRIVALO
1. Susipažinti su gimnazijos Mokinių nuostatais ir jų laikytis.
2. Gerbti savo mokyklą, jos simboliką, institucijos įvaizdį.
3. Gerbti mokytojus, kitus suaugusius ir vaikus, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų.
4. Laikytis krikščioniškų vertybių gimnazijoje ir kitose viešose vietose bei virtualioje erdvėje, gerbti
savo ir kitų privatumą bei teises.

5. Gerbti Valstybę, Bažnyčią, jų istoriją, simbolius, vadovus ir atsakingai formuoja gerą Lietuvos
piliečio įvaizdį.
6. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
7. Vadovaujantis gimnazijoje nustatyta tvarka dėvėti švarią, tvarkingą uniformą. Paltus ir kitus lauke
nešiojamus viršutinius drabužius užsiėmimų metu palikti rūbinėse ar daiktų saugojimo spintelėse.
8. Lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos priežasties.
8.1 Apie mokinio negalėjimą ateiti į mokyklą tėvai (globėjai) iš anksto informuoja klasės
auklėtoją (telefonu, elektroniniu paštu ar raštu).
8.2 Apie mokinio negalėjimą dalyvauti vienoje ar keliose pamokose tėvai (globėjai) iš anksto
informuoja klasės auklėtoją raštu ar telefonu. Be išankstinio tėvų perspėjimo mokytojas turi
teisę neišleisti mokinio iš vienos ar kelių pamokų.
8.3 Tėvai (globėjai) privalo pateisinti vaiko praleistas dėl ligos pamokas ar kitos, tėvų manymu,
pateisinamos priežasties praleistas pamokas, jungdamiesi prie EDUKA dienyno per tėvų
prieigą.
8.4 Praleidęs pamokas dėl pateisinamos priežasties, mokinys, remdamasis mokytojo
nurodymais, atsiskaito mokomąją medžiagą su mokytoju sutartu laiku.
8.5 Praleidęs pamokas be pateisinamos priežasties mokinys, remdamasis mokytojo nurodymais,
atsiskaito mokomąją medžiagą mokytojo nurodytu laiku.
9. Nevėluoti į pamokas.
9.1 Nuskambėjus pamokos skambučiui, mokinys privalo būti savo darbo vietoje, ant stalo turėti
tik pamokai reikalingas darbo priemones, knygas, sąsiuvinius.
9.2 Mokinys, neatsinešęs pamokai reikalingų priemonių arba specialios aprangos, stebi
pamoką. Mokytojas apie tai elektroniniame dienyne informuoja tėvus.
9.3 Pavėlavęs mokinys atsiprašo už vėlavimą ir, mokytojui leidus, gali atsisėsti į savo darbo
vietą bei dalyvauti pamokoje.
9.4 Pavėlavęs į pamoką mokinys praleistas užduotis atlieka savarankiškai.
10. Dalyvauti pamokoje.
10.1 Nuskambėjus pamokos pradžios skambučiui, mokytojas klasėje sutinkamas atsistojant ir
pasisveikinant.
10.2 Pamoka baigiasi, kai paskelbia mokytojas, o ne skambučio garsas.
10.3 Pamokoje dirbti netrukdant kitų klasės mokinių darbui.
10.4 Kūno kultūros pamokose mokinys gali sportuoti tik dėvėdamas sportinę aprangą.
10.5 Mokiniai, atleisti nuo kūno kultūros pamokų, privalo stebėti pamoką ir avėti sportinę
avalynę. Į salę su lauko avalyne eiti draudžiama.
10.6 Pamokos metu mokinys, norėdamas atsakyti, paklausti ar paprašyti pagalbos, kelia ranką
ir, gavęs leidimą, kalba, jeigu mokytojas nenurodė kitaip.
10.7 Pamokoje netinkamai besielgiantis mokinys gali būti nukreiptas į savarankiško darbo
klasę, vadovaujantis gimnazijoje nustatyta tvarka.
11. Laiku atlikti mokytojo paskirtas namų užduotis.
11.1 Neatlikęs namų darbų mokinys turi atsiskaityti už juos kitą pamoką. Tris kartus
neatsiskaitęs už namų darbus mokinys gali būti vertinamas nepatenkinamu pažymiu.
11.2 Už kontrolinius darbus mokinys turi atsiskaityti pagal mokykloje numatytą tvarką.
12. Vykdydami praktinių darbų užduotis, laikytis saugaus elgesio taisyklių.
13. Pertraukų metu laikytis nurodytų taisyklių:
13.1 Pertraukų metu mokyklos koridoriuose, valgykloje, rūbinėje ir kitose mokyklos patalpose
elgtis kultūringai, netriukšmauti, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti pavojaus savo ir kitų
saugumui, negadinti inventoriaus ir patalpų.
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13.2 Pradinių klasių mokiniai, pasibaigus pamokoms, tėvų laukia pailgintos dienos grupėje.
Prie budėtojo/budėtojos (gimnazijos fojė) tėvų gali laukti ne ilgiau nei vieną pamoką.
Išskyrus atvejus, kai informuojama klasės mokytoja ir nurodoma pasilikimo priežastis.
13.3 Gimnazijos mokiniai pertraukų metu ilsisi, žaidžia, bendrauja laisvalaikio erdvėse.
13.4 Be raštiško tėvų sutikimo mokinys neturi teisės pertraukų metu išeiti už mokyklos
teritorijos.
13.5 Apie mokinio, neturinčio raštiško tėvų sutikimo, išėjimą iš mokyklos auklėtojas
informuoja tėvus.
13.6 Savavališkai išėjus iš gimnazijos (be auklėtojo ar mokytojo žinios) už mokinio saugumą
atsako tėvai/globėjai.
13.7 III – IV gimnazinių klasių moksleiviai, administracijos nustatyta tvarka ir gavę tėvų
sutikimą per laisvas pamokas, gali išeiti iš mokyklos.
13.8 Valgyti gimnazijos valgykloje.
14. Prižiūrėti klasės patalpas ir jas tvarkyti bendru sutarimu su klasės auklėtoju ar mokytoju.
15. Atsakingai vykdyti mokykloje/klasėje nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje atsako
už klasės tvarką, švarą, gėlių priežiūrą, klasės lentos nuvalymą.
16. Įstatymų numatytais atvejais atsakyti už savo veiksmus arba atlyginti už savo nusikalstamais
veiksmais padarytą žalą.
17. Už padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus,
suplėšytas ar pamestas knygas, sugadintus kitų moksleivių daiktus ir pan.) atsako mokinys ir jo
tėvai (globėjai).
18. Pasibaigus mokslo metams, iš rūbinių, spintelių išsinešti daiktus. Spinteles palikti atrakintas.
19. Pasibaigus mokslo metams arba išeidamas mokytis į kitą mokyklą, mokinys privalo atsiskaityti su
biblioteka ir kiekvienu mokančiu mokytoju. Mokinio atsiskaitymą parašu patvirtina klasės
auklėtojas. Mokinys privalo palikti tvarkingą inventorių, kuriuo jis naudojosi.
IV. DRAUDŽIAMA
20. Griežtai draudžiama rūkyti, vartoti bet kokius svaigalus ar narkotines medžiagas. Pažeidus šią
taisyklę, nedelsiant informuojami mokinio tėvai, elgesys svarstomas mokyklos Vaiko gerovės
komisijoje.
21. Griežtai draudžiama atsinešti/platinti alkoholinius, energetinius gėrimus, elektronines cigaretes,
cigaretes, narkotines, psichotropines, toksines medžiagas, ginklus, peilius, dujų balionėlius,
pirotechninius gaminius ir kitus kenksmingus ar sveikatai pavojingus daiktus.
21.1 Kilus įtarimams, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai informavus tėvus,
mokytojas su socialiniu pedagogu, klasės auklėtoju ar administracijos darbuotoju gali
patikrinti jo daiktus.
22. Griežtai draudžiama įsinešti/platinti garso įrašus, literatūrą ar kitus daiktus, kurie tiesiogiai skatina
ar propaguoja patyčias, smurtą, žiaurų elgesį, karą ar pornografiją.
23. Griežtai draudžiama tyčiotis, naudoti fizinį, psichologinį ar internetinį smurtą: muštis, vartoti
necenzūrinius žodžius, įžeidinėti kitus, reikalauti pinigų ar daiktų, šmeižti, grasinti, be asmens
sutikimo filmuoti, fotografuoti kitus asmenis, o filmuotą medžiagą skleisti internetinėje erdvėje.
24. Pamokose, per pertraukas draudžiama naudotis mobiliuoju telefonu, išmaniuoju laikrodžiu,
planšete, muzikos grotuvu, garso stiprinimo aparatūra, išskyrus tik tuos atvejus, kai mokytojas ar
klasės auklėtojas pagrįstai leidžia naudotis šiomis priemonėmis.
25. 1-4 kasių mokinių telefonai, sutarus su tėvais, gali būti surenkami pamokų pradžioje ir grąžinami
pamokoms pasibaigus. Telefonus surenka klasės mokytoja.
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26. Pažeidus šias nuostatas (25, 26) mobilusis telefonas, muzikos grotuvas ar kitos elektroninės
priemonės paimamos iš mokinio. Mokinio tėvai informuojami apie mokinio naudojimąsi
elektroninėmis priemonėmis, o paimta priemonė grąžinama mokiniui arba tėvams po pamokų
sutartu laiku.
27. Pamokose draudžiama valgyti, gerti gaiviuosius gėrimus ir kramtyti kramtomąją gumą.
28. Pamokos metu be mokytojo leidimo negalima išeiti iš klasės/kabineto ar kitos ugdymosi aplinkos.
29. Gimnazijoje draudžiama lošti kortomis, žaisti azartiniais žaidimus.
30. Spintelėse ar rūbinėse draudžiama laikyti neskalbtą sportinę aprangą, nedėvimus drabužius, maisto
produktus.
V. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
31. Paskatinimai:
31.1 Pagyrimo raštai.
31.2 Padėkos raštai už aktyvų dalyvavimą renginiuose bei gerą mokymąsi.
31.3 Apdovanojimas atminimo dovanomis.
31.4 Apdovanojimas bilietais į įvairius renginius.
31.5 Ekskursijos Lietuvoje ir už Lietuvos ribų.
32. Pažeidus Mokinio elgesio taisykles, taikomos šios nuobaudos:
32.1 Klasės auklėtojo įspėjimas žodžiu ar raštu;
32.2 Klasės auklėtojo, mokyklos direktoriaus informacinis raštas tėvams (globėjams,
rūpintojams) apie mokinio netinkamą elgesį mokykloje;
32.3 Direktoriaus įsakymu skiriamos drausminės nuobaudos: žodinė pastaba, įspėjimas raštu
32.4 Už sistemingus Mokinio elgesio nuostatų pažeidimus mokiniai kartu su tėvais kviečiami
pokalbiui su klasės auklėtoju, socialiniu pedagogu, psichologu, mokyklos administracija.
32.5 Mokinio netinkamas elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje ir gali būti taikomas
LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymas.
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