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AKMENĖS RAJONO AKMENĖS GIMNAZIJOS
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
Priedas Nr. 5.
MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
1. Vykdo gimnazijos administracijos, mokytojų ir kitų gimnazijos darbuotojų teisėtus
reikalavimus, gimnazijos nuostatus, nutarimus, vidaus darbo tvarkos taisykles, rašto kultūros
reikalavimus.
2. Laikosi visų sutartyje numatytų sąlygų, gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų.
3. Gerbia savo gimtąją kalbą ir kultūrą, mokosi svetimų kalbų, ugdosi atvirumą pasaulio
bendruomenei.
4. Nuo 14 metų savarankiškai nusprendžia dėl tikybos ar etikos mokymosi, šeštoje klasėje
pasirenka antrąją užsienio kalbą, 1- oje gimnazijos klasėje gali būti sudaromos sąlygos
pasirinkti dalykų modulius pagal polinkius ir gebėjimus.
5. Dalyvauja gimnazijoje organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, apklausose;
sąžiningai atlieka užduotis.
6. Gimnazijos 1-4 klasių mokiniai dalyvauja Mokinių tarybos veikloje, gali dalyvauti vaikų ir
jaunimo organizacijose, judėjimuose, neprieštaraujančiuose Lietuvos Konstitucijai ir
Įstatymams.
7. Gimnazijos klasių mokiniai vilki uniformą. Kasdieninė uniforma – uniforminis švarkas.
Mokiniai iš nepasiturinčių šeimų gali vilkėti švarką, spalva ir modeliu panašų į uniforminį.
Šventinė uniforma – uniforminis švarkas, kelnės, balti marškiniai, kaklaraištis (vaikinams),
balta palaidinė, sijonas arba kelnės (merginoms), išeiginė avalynė. Gimnazisto išvaizda
(šukuosena, makiažas, papuošalai) turėtų būti kukli, nešokiruoti aplinkinių.
8. Privalo:
8.1. lankyti visas pamokas, pasirinktus papildomo ugdymo užsiėmimus ir nevėluoti į juos:
8.1.1. tėvai ar globėjai gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas iš eilės, tėvų rašytoje pažymoje
nurodomas jo vardas, pavardė, parašas, klasė, praleidimo data ir priežastis;
8.1.2. jei praleista daugiau dienų, mokinys privalo pateikti gydytojo pažymą;
8.1.3. kai yra ar numatomas ilgalaikis arba sanatorinis gydymas, tėvai nedelsdami kreipiasi į
direktoriaus pavaduotoją pateikdami prašymą direktoriaus vardu ir medicinos įstaigos
siuntimo kopiją;
8.1.4. jei mokinys daugiau kaip tris dienas nelankys gimnazijos dėl išvykimo su tėvais,
reabilitacinio gydymo ar kitų svarbių priežasčių (išskyrus ligos atvejus), tėvai turi gauti
gimnazijos direktoriaus leidimą ir prisiimti atsakomybę už vaiko saugumą;
8.1.5. be svarbios priežasties draudžiama pamokų metu tikrintis sveikatą ar tvarkyti kitus
asmeninius reikalus;
8.1.6. jei mokiniui reikia anksčiau išeiti iš pamokų, tėvai ar globėjai turi kreiptis raštu į klasės
auklėtoją, nurodydami išėjimo priežastį bei atsakomybės prisiėmimą už jo saugumą;
8.1.7. mokinys, nepasibaigus pamokoms, negali išeiti iš mokyklos, negavęs klasės auklėtojo ar
administracijos atstovo leidimo;
8.1.8. jei mokinys pamokų metu suserga, jis kreipiasi į visuomenės sveikatos specialistę, esant
reikalui, klasės auklėtojas ar socialinė pedagogė praneša tėvams ir pasirūpina saugiu mokinio
parėjimu namo;

8.2. atlikti raštu ir žodžiu visas užduotis, kurių reikalauja mokytojas, laikytis žinių patikrinimo
būdų ir terminų;
8.3. gerbti kitų teisę mokytis. Pagarbiai elgtis, tinkamai pasiruošti pamokai, turėti visas ugdymosi
priemones;
8.4. būti punktualus, nevėluoti į pamokas, papildomo ugdymo užsiėmimus;
8.5. gerbti asmeninę, draugų ir gimnazijos nuosavybę, atlyginti padarytą materialinę žalą;
8.6. kasmet iki rugsėjo 1 d. profilaktiškai pasitikrinti sveikatą, vykdyti sanitarijos, higienos,
žmogaus saugos reikalavimus;
8.7. atsakyti už savo darbo vietą kabinete, dirbtuvėse, treniruoklių salėje. Pastebėjus sugadintą
inventorių, tuoj pat pranešti kabineto vadovui (mokytojui). Kitais atvejais už sugadintą
inventorių atsako pats (sutvarko arba atlygina materialinę žalą);
8.8. valgykloje, bibliotekoje ir skaitykloje, sporto ir treniruoklių salėse, fizikos, chemijos, biologijos,
informatikos, technologijų kabinetuose elgtis pagal nustatytas tose patalpose saugaus elgesio
taisykles;
8.9. dalyvauti talkose, tvarkant gimnazijos, miestelio teritoriją.
9. Eidami į gimnaziją ir iš jos laikosi saugaus eismo taisyklių.
10. Drausmingai elgiasi kieme, saugo gėlynus, žaliąją veją, nešiukšlina.
11. Rūbinėse tvarkingai pasikabina rūbus, nepalieka kišenėse pinigų, kitų vertingų daiktų; dingus
rūbams, nedelsdami kreipiasi į rūbininką, praneša klasės auklėtojui.
12. Gerbia suaugusiuosius, sveikinasi su visais gimnazijos darbuotojais.
13. Saugo ir tausoja iš gimnazijos bibliotekos gautus vadovėlius; pametę ar sugadinę (suplėšę)
spaudinį nuperka naują. Jei nėra galimybės nupirkti tokį pat leidinį, už jį sumoka dvigubą
leidinio kainą.
14. Valgykloje mokiniai valgo ir perka maistą tik per jiems skirtas pertraukas.
15. Draudžiama:
15.1. keiktis, rūkyti, vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, pirotechnikos
priemones;
15.2. pasisavinti ne savo daiktus, reketuoti ar reikalauti pinigų iš bendramokslių, skriausti
silpnesnius ar jaunesnius už save;
15.3. pamokų metu naudotis mobiliaisiais telefonais, vaikščioti gimnazijos koridoriais, sėdėti
rūbinėje ( mokytojas turi teisę paimti telefoną ir jį atiduoti soc. pedagogui, kuris jį gražina tik
tėvams) ;
15.4. meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti;
15.5. atsinešti pašalinius, su ugdymusi nesusijusius daiktus;
15.6. nešiotis degtukus, degias priemones;
15.7. žaisti azartinius žaidimus;
15.8. šiukšlinti, sėdėti ant palangių, savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas,
suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą;
15.9. pamokų metu sėdėti su paltais, striukėmis, kepurėmis, pirštinėmis, sportine apranga (išskyrus
kūno kultūros pamokas);
15.10.kviesti pašalinius asmenis, nesimokančius, nedirbančius gimnazijoje į patalpas bei renginius
be auklėtojo ar gimnazijos administracijos leidimo;
15.11.pamokų metu užsiiminėti pašaliniais darbais;
15.12.išeiti iš pamokų be klasės vadovo žinios;
15.13.išvykti į ekskursiją, organizuoti žiburėlius be gimnazijos administracijos leidimo.
16. Išeiti iš pamokų galima tik klasės vadovui pateikus tėvų prašymą, kitą dokumentą.
17. Mokiniai, turintys „langą“ ar laisvą pamoką, ruošiasi kitoms pamokoms arba užsiima
visuomenei naudinga veikla gimnazijos skaitykloje.
18. Pamokų metu draudžiama vesti užklasinius renginius, sporto varžybas, repeticijas.
19. Skatinimas
19.1. už aktyvią visuomeninę veiklą, pagalbą klasės auklėtojui mokiniai skatinami pagyrimais,
padėkomis;

19.2. už labai gerą lankomumą mokiniai mokslo metų pabaigoje skatinami ekskursija;
19.3. puikiai ir labai gerai besimokantiems mokiniams direktoriaus įsakymu pusmečio (metų)
pabaigoje reiškiama padėka;
19.4. olimpiadų, įvairių konkursų nugalėtojai ir juos parengę mokytojai skatinami piniginiais
prizais;
19.5. puikiai ir labai gerai besimokančių mokinių bei olimpiadų ir konkursų nugalėtojų nuotraukos
talpinamos gimnazijos stenduose.
20. Drausminimas
Mokiniams, kurie pažeidžia gimnazijos Vidaus darbo tvarkos taisykles, nevykdo pareigų,
taikomos nuobaudos: pastaba, įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, šalinimas iš
gimnazijos, socialinė veikla.
21.1. Pastaba (žodžiu arba raštu) skiriama mokiniams, pirmą kartą pažeidusiems gimnazijos
Vidaus darbo tvarkos taisykles. Mokiniai svarstomi klasės susirinkime.
21.2. Įspėjimas pareiškiamas mokiniams, pakartotinai pažeidusiems Vidaus darbo tvarkos
taisykles. Klasės auklėtojas informuoja tėvus raštu.
21.3. Papeikimas skiriamas už piktybišką elgesį, trukdymą ugdymo procesui. Mokinys
nukreipiamas pas socialinį pedagogą.
Už tą patį nusižengimą antrą kartą – svarstomas Mokyklos vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant
mokinio tėvams.
21.4. Griežtas papeikimas skiriamas už rūkymą, necenzūrinių žodžių vartojimą, alkoholio ar kitų
kvaišalų vartojimą (platinimą), 3 ir daugiau nepatenkinamų įvertinimų pusmečio pabaigoje,
mokyklos Vaiko gerovės komisija teikia prašymą rajono Vaiko gerovės komisijai.
21.5. Šalinimas iš gimnazijos taikomas nepažangiems mokiniams , sulaukusiems 16 metų,
praleidusiems 2/3 pamokų, ignoruojantiems gimnazijos vidaus darbo tvarką, keliantiems grėsmę
aplinkinių saugumui. Mokiniai iki 16 metų šalinami iš gimnazijos tik už sunkius teisinius
pažeidimus, gavus Švietimo skyriaus sutikimą.
21.6. Socialinė veikla taikoma mokiniams už netinkamą mokinio elgesį mokykloje:
21.6.1. Už lakstymą, čiuožinėjimą laiptais, netinkamą elgesį pertraukų metu - mokiniai rašo
mokinio tvarkos taisykles po pamokų pas soc. pedagogą;
21.6.2. Už bėgimą iš pamokų - klasės auklėtojas skambina mokinio tėvams ir mokinys atidirba
pamoką laisvu laiku;
21.6.3. Už uniformos nenešiojimą mokiniai nepriimami į pamokas. Mokytojas informuoja klasės
auklėtoją, jis – tėvus;
21.6.4. Už šiukšlinimą, spjaudymą, inventoriaus gadinimą, rūkymą mokyklos teritorijoje - mokiniai
plaus grindis, valys sienas, rinks šiukšles, nuorūkas;
21.6.5. Už muštynes informuojami tėvai, kartojantis tokiam elgesiui svarstomas mokyklos Vaiko
gerovės komisijoje.
22. Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina gimnazijos Mokinių taryba. Gindami savo teises,
mokiniai gali skųstis raštu ar žodžiu gimnazijos direktoriui, Gimnazijos tarybai.
23. Skundai registruojami, išvados pateikiamos ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų.
24. Sugadinęs mokyklos inventorių (knygą, suolą, patalpą ir kitą) arba įvykdęs vagystę mokinys ar
jo tėvai privalo sutaisyti sugadintą daiktą ar jį atpirkti.
25. Mokiniai už priešgaisrinių reikalavimų pažeidimus gali būti nubausti teisės aktų nustatyta
tvarka.
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