
 

 

ZARASŲ R. DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I.  BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos ( toliu-Gimnazija) Mokinių elgesio taisyklės  

(toliau – Taisyklės) parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Vaiko teisių 

konvencija, gimnazijos Nuostatais, gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklėmis, gimnazijos Mokinių 

pamokų lankomumo bei priežiūros tvarkos aprašu, gimnazijos Smurto ir patyčių prevencijos ir 

intervencijos vykdymo tvarkos aprašu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

patvirtintomis Rekomendacijomis dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems 

vaikams.  

Mokinių elgesio taisyklės nustato Zarasų r. Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos mokinių 

elgesio taisykles Gimnazijoje, Gimnazijos teritorijoje ir Gimnazijoje vykstančių renginių bei 

Gimnazijos organizuojamų renginių, kurie vyksta už Gimnazijos ribų, metu. 

Tvarkoje vartojamos sąvokos: 

Draudžiami daiktai – bet kokie daiktai (reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių apyvarta 

uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų saugumo, sveikatos 

apsaugos ir kitais visuomenės poreikiais, taip pat kiti Gimnazijoje draudžiami turėti daiktai 

(reikmenys), gaminiai ar medžiagos, kurių sąrašas nurodomas Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėse ar 

kituose Gimnazijos  veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. 

Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam, emociniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat 

pasikartojantis, tyčinis, agresyvus, įžūlus, trikdantis ugdymosi procesą, pažeidžiantis kitų asmenų 

garbę ir orumą bei psichologinį ir fizinį saugumą. 

Poveikio priemonė – Gimnazijos darbuotojo veiksmai, kuriais siekiama nutraukti ar 

sustabdyti netinkamą mokinio elgesį bei atkurti psichologiškai ir fiziškai saugią ir savitarpio pagarba 

grįstą ugdymosi aplinką. 

Pagrįsti fiziniai veiksmai – su fiziniu kontaktu susiję Gimnazijos darbuotojo veiksmai 

mokinio atžvilgiu, kurių gali būti imamasi siekiant nutraukti mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo 

paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, arba 

užkirsti keliamam pavojui kelią. 

Ugdymosi vietos pakeitimas – laikinas mokinio atskyrimas nuo kitų mokinių, tęsiant 

mokinio  ugdymąsi kitoje Gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo pagalbą. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 
 

1.    Mokinys turi teisę: 

1.1. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir įstatymuose, Jungtinių Tautų 

Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis; 

1.2. Mokytis savitarpio supratimu grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti 

higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį, vietą ir aplinką; 

1.3. Gauti geros kokybės ugdymo(si) paslaugas; 

1.4. Gauti nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

1.5. Rinktis Gimnazijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi 

lygį,                dalykų modulius, neformaliojo švietimo būrelius; 

1.6. Pasirinkti dorinio ugdymo programą; 

1.7. Gauti psichologinę, pirminės sveikatos priežiūros, socialinę pedagoginę pagalbą; 

1.8. Gauti ugdymo(si) karjerai paslaugas; 



1.9. Gauti informaciją apie Gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) 

formas; 

1.10. Nemokamai naudotis Gimnazijos biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams); 

1.11. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje; 

1.12. Dalyvauti popamokinėje bei projektinėje veikloje; 

1.13. Pagal savo galimybes ir gebėjimus atstovauti Gimnaziją olimpiadose, konkursuose, 

sporto varžybose ir kituose                  renginiuose; 

1.14. Gauti psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę ar sveikatos priežiūros pagalbą; 

1.15. Gauti nemokamą maitinimą ir pavėžėjimą į/iš Gimnazijos įstatymų nustatyta tvarka; 

1.16. Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises. 

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

2. Mokinys privalo: 

2.1. Laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų Gimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

2.2. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų; 

2.3. Mandagiai elgtis su Gimnazijos bendruomenės nariais ir Gimnazijos svečiais, gerbti save, 

kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą Gimnazijos personalą, paisyti jų nuomonės, sveikintis su 

Gimnazijos darbuotojais ir svečiais, gerbti  Gimnaziją, jos simbolius ir nežeminti jų nei žodžiu, nei 

elgesiu; 

2.4. Gimnazijoje už gimnazijos ribų laikytis saugaus ir kultūringo elgesio  reikalavimų, 

garbingai atstovaujant Gimnazijos vardą; 

2.5. Gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir kultūroms; 

2.6. Nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų praleidimo 

priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų raštai ir 

kt.) klasės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo atvykimo į Gimnaziją 

dienos. Šiame punkte nustatytu terminu nepateikus pamokų praleidimo priežastį pagrindžiančių 

dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be pateisinamos priežasties.  

2.7. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas mokymuisi 

būtinas priemones (knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones, pratybų sąsiuvinius, atlasus, sportinę 

aprangą ir kt.); 

2.8. Pamokos metu laikytis saugaus darbo ir elgesio taisyklių, mokytojo nustatytos darbo 

pamokoje tvarkos (atlikti visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems 

mokiniams, neužsiimti pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, 

nekalbėti su draugais, netriukšmauti  ir kt.); 

2.9. Pamokų metu nedėvėti gobtuvų, kepurių; 

2.10. Pasisveikinant atsistoti į klasę įėjus suaugusiam asmeniui; 

2.11. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. 

2.13. Į Gimnaziją ateiti švaria, tvarkinga apranga. Sportinę aprangą                     dėvėti tik kūno kultūros 

pamokose.  

2.14. Palaikyti švarą ir tvarką klasėse, Gimnazijoje ir jos teritorijoje; 

2.15. Kultūringai ir tvarkingai elgtis tualetuose, prausyklose ir kitose patalpose; 

2.16. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir kt.) pamokų metu 

laikyti rūbinėje; 

2.17. Kultūringai elgtis valgykloje: nesistumdyti, mandagiai bendrauti, valgyti prie stalo, 

nemėtyti maisto, nepalikti nenuneštų indų; 

2.18. Pertraukų metu Gimnazijos patalpose ir Gimnazijos teritorijoje laikytis saugaus elgesio 

taisyklių, elgtis atsakingai savo ir kitų atžvilgiu: nesistumdyti, nesimušti, nesityčioti, nesispjaudyti, 

nešiukšlinti, nučiužinėti turėklais, nešokinėti nuo laiptų ar kitų aukštesnių daiktų, nesėdėti ant palangių 



ir kitų sėdėjimui nepritaikytų vietų, nežaisti pavojingų sveikatai žaidimų (nesimėtyti sniego gniūžtėmis 

ar kitais daiktais, nesilaistyti vandeniu ir pan.), nešaudyti petardomis, nedaryti kitų veiksmų, kurie 

sukeltų pavojų sau ar aplinkiniams.   

2.19. Nedelsiant informuoti Gimnazijos darbuotojus apie Gimnazijoje ar jos teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas; 

2.20. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir Gimnazijos turtą: inventorių, patalpas, 

baldus, vadovėlius ir kitas mokymo priemones. Padarytą žalą įstatymų nustatyta tvarka privalo 

atlyginti mokinys ir jo tėvai (globėjai); 

2.21. Radus pamestą daiktą, nunešti į Gimnazijos raštinę; 

2.22. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15d. pasitikrinti sveikatą. 

2.23. Išvykstant iš Gimnazijos grąžinti Gimnazijai mokinio pažymėjimą, mokymo 

priemones, iš                    bibliotekos paimtas knygas ir kt.; 

2.24. Gimnazijoje ir renginių už Gimnazijos ribų metu laikytis saugaus ir kultūringo 

elgesio   reikalavimų; 

2.25. Dalyvauti VGK (Vaiko gerovės komisijos) posėdžiuose, jeigu yra pakviestas atvykti; 

2.26. Atlikti socialinę veiklą Gimnazijoje. 

2.27. Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu vykdyti numatytus 

reikalavimus, kuriuos reglamentuoja Vyriausybės nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos 

valstybės operacijų vadovo sprendimai ar kiti teisės aktai. 

3. Mokiniui draudžiama: 

3.1. Gimnazijoje, Gimnazijos teritorijoje ir už jos ribų tyčiotis, užgaulioti kitus, naudoti arba 

propaguoti psichologinį, fizinį smurtą, lytinę/rasinę/religinę nesantaiką, vartoti necenzūrinius žodžius 

ar nepadorius gestus;  

3.2. Įsinešti į Gimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines 

ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus; 

3.3. Gimnazijoje ir jos teritorijoje vartoti ar turėti su savimi alkoholį, narkotines ir 

psichotropines medžiagas, rūkyti ar turėti su savimi tabako gaminius, elektronines cigaretes bei jų 

pildykles, žaisti azartinius žaidimus, taip pat draudžiama ateiti į Gimnaziją ir Gimnazijos teritoriją 

apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 

3.4. Vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus;  

3.5. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jeigu mokinys piktybiškai 

pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir 

trukdančią darbui pamokoje priemonę ir atiduoda saugojimui socialinei pedagogei. Paimtas daiktas 

grąžinamas tik mokinio tėvams; 

3.6. Pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus ( išskyrus vandenį); 

3.7. Atsinešti į Gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, 

žurnalus ir kitus leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją; 

3.8. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, gimnazijos 

darbuotojų ) veiklą ir                pokalbius; 

3.9. Pamokos metu trukdyti mokytojams vesti  pamokas, be leidimo išeiti iš kabineto, 

vaikščioti po Gimnaziją; 

3.10. Bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, spjaudytis, keiktis, 

įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti, laistytis vandeniu, neštis į gimnazijos patalpas sniegą ir juo 

mėtytis; 

3.11. Vestis į Gimnazijos patalpas pašalinius asmenis, naminius ar laukinius gyvūnus; 

3.12. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus;  

3.13. Prekiauti Gimnazijoje ir jos teritorijoje bet kokiais daiktais, išskyrus prekybą, kuri 

yra numatyta Gimnazijos organizuojamų renginių metu; 

3.14. Niokoti Gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti šiukšliadėžes, 



mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas ir kt.); 

 
IV. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

 4. Už puikų, labai gerą, gerą mokymąsi ar elgesį, pavyzdingą lankomumą,  atstovavimą 

Gimnazijai: olimpiadose, konkursuose, varžybose, konferencijose, festivaliuose ir kituose ne 

Gimnazijos organizuotuose renginiuose, aktyvią veiklą Gimnazijos savivaldoje, aktyvią 

visuomeninę veiklą, pagalbą klasės auklėtojui, mokytojams, savanorišką ir puikiai atliktą 

socialinę-pilietinę veiklą,                  pažeidėjo sulaikymą ir pan., mokiniai skatinami: 

4.1. Mokytojo, klasės vadovo, pagalbos mokiniui specialisto, Gimnazijos vadovo viešas 

mokinio pagyrimas ir/ ar padėka el. dienyne, Gimnazijos interneto svetainėje; 

4.2. Padėka, pareikšta Gimnazijos direktoriaus įsakymu; 

4.4. padėka žodžiu ir/ ar raštu mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

4.5. Apdovanojimas atminimo dovanėle, kultūrine-pažintine išvyka, renginiu ir kt; 

4.6. Mokinius, kuriuos rekomenduojama paskatinti, pasiūlo klasių vadovai, dalykų mokytojai, 

administracija, pagalbos mokiniui specialistai, patys mokiniai. 

4.7. Galutinį siūlomų paskatinti mokinių sąrašą po I pusmečio ir mokslo metų pabaigoje  

parengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui ar ugdymo skyriaus vedėjas ir teikia Gimnazijos 

direktoriui. 

 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
 

5. Mokiniams už Mokinių mokymo sutarties, Gimnazijos nuostatų, Vidaus darbo 

tvarkos, Mokinio elgesio taisyklių nesilaikymą gali būti taikomos drausminės priemonės 

(poveikio priemonės         ar nuobaudos).  

5.1. Mokiniui, grubiai pažeidus Gimnazijos drausmę ar sistemingai neatliekant mokinio 

pareigų, pedagogas, klasės, skyriaus vadovas, administracijos atstovas fiksuoja pažeidimą ir pildo 

Gimnazijos                           drausmės pažeidimo aktą (1 priedas), kuris perduodamas socialiniam pedagogui; 

5.2. Socialinis pedagogas pagal poreikį/ situaciją mokiniui skiria elgesio stebėjimo ir 

drausminimo poveikio priemones (Elgesio fiksavimo lapo pildymas, susitarimo su mokiniu 

pasirašymas numatant pasekmes ir kt.) ir raštu (per el. dienyną/ el. paštu.) informuoja mokinį ir 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

5.3. Nepasiteisinus mokiniui skirtoms drausminimo priemonėms, mokinio elgesys/ poelgis 

svarstomas Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos (toliau – VGK) posėdyje. Esant poreikiui, dalyvauja 

mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). VGK priima sprendimą dėl mokymo(si)/ ugdymo(si) ir/ 

ar švietimo pagalbos teikimo konkrečiam mokiniui, individualaus pagalbos teikimo plano sudarymo 

(toliai IPP); 

5.4. Gimnazijos VGK pirmininkas paskiria atsakingą asmenį ( bet kuris VGK narys), kuris 

kuruoja IPP vykdymą. Apie IPP vykdymą VGK pirmininkas informuoja Gimnazijos direktorių.  

5.5. Jei mokiniai ar mokinių tėvai nebendradarbiauja ir nevykdo VGK nutarimų, Gimnazijos 

direktorius raštu kreipiasi pagalbos į savivaldybėje vaiko teisių apsaugą užtikrinimo instituciją, 

nurodydamas problemą ir taikytas jos sprendimo priemones;   

 5.6. Ypatingais atvejais, kai problema neišsprendžiama, mokinys, jo tėvai, klasės vadovas 

kviečiami į administracijos posėdį, kuriame VGK siūlymu svarstomas klausimas dėl Mokinių 

priėmimo į Gimnaziją                     sutarties sąlygų keitimo arba rekomenduojama rinktis kitą mokymosi įstaigą (jei 

mokiniui yra mažiau nei 16 metų), 

5.7. Išnaudojus visas galimas elgesio koregavimo priemones, už nuolatinius Gimnazijos 

vidaus tvarkos taisyklių, mokinių elgesio taisyklių šiurkščius pažeidimus, mokytojų bei bendramokslių 

garbę ir orumą žeminančius veiksmus, Gimnazijos tarybos sprendimu, mokinys, turintis 16 ir daugiau 

metų, gali būti šalinamas iš Gimnazijos.  



 

VI. DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ SKYRIMAS 
 

6. Mokymosi priemonių neturėjimas pamokų metu: 

6.1. Pastebėjus, kad pamokos metų mokinys neturi mokymosi priemonių, mokinys įspėjamas 

žodžiu ir/ ar rašoma pastaba el. dienyne; 

6.2. Jei mokinys sistemingai neturi mokymosi priemonių, dalyko mokytojas informuoja 

klasės vadovą. Klasės vadovas bendrauja su mokinio tėvais ir aiškinasi priežastis, dėl kurių mokinys   

nėra aprūpintas ugdymuisi būtinomis priemonėmis; 

6.3. Mokiniui, be objektyvių priežasčių neturinčiam ugdymuisi būtinų priemonių, pildomas 

Gimnazijos drausmės pažeidimo aktas (1 priedas). 

7. Naudojimasis mobiliojo ryšio telefonais, kitomis garso ir/ar vaizdo įrašymo ir 

perdavimo priemonėmis, grotuvais pamokų metu (ne mokymosi/ ugdymosi tikslais): 

7.1. Pirmą kartą pastebėjus, kad pamokų metu mokinys naudojasi mobiliojo ryšio telefonu, 

kitomis garso ir/ ar vaizdo įrašymo ir perdavimo priemonėmis ar grotuvu, arba mokinys prieštarauja 

prieš pamoką mobiliojo ryšio priemonę padėti nurodytoje vietoje, mokiniui taikoma drausminimo 

priemonė – pedagogo žodinis įspėjimas ir rašoma pastaba el. dienyne; 

7.2. Elgesiui kartojantis, pildomas Gimnazijos drausmės pažeidimo aktas (1 priedas). Tokiais 

atvejais mokytojas turi teisę paimti neleistinai naudojamą priemonę iki pamokos pabaigos. Apie 

pritaikytą laikiną poveikio priemonę mokytojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus) per el. 

dienyną. 

7.3. Už filmavimą, fotografavimą mokinių, mokytojų, kitų asmenų veiklos ar pokalbių 

įrašinėjimą Gimnazijoje ar virtualios pamokos metu, pamokos ekrano nuotraukų darymą ar kitu būdu 

fiksuojamą tiesioginę vaizdo pamoką, mokiniui taikoma drausminimo priemonė – rašoma pastaba el. 

dienyne ir kviečiama atvykti į Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdį, kuriame, įvertinus veiksmų 

galimą poveikį asmenims, Gimnazijos įvaizdžiui, priimamas sprendimas dėl tolimesnių veiksmų 

(nuobaudos skyrimo, kreipimosi į policiją ir pan.). 

8. Necenzūrinių žodžių, gestų vartojimas Gimnazijoje ir Gimnazijos teritorijoje, 

elektroninėje erdvėje: 

8.1. Gimnazijos darbuotojai dėl necenzūrinių žodžių vartojimo mokinius įspėja žodžiu; 

8.2. Pasikartojus necenzūrinių žodžių vartojimui, Gimnazijos darbuotojas raštu (per el. 

dienyną) informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) ir pildo Gimnazijos drausmės pažeidimo 

aktą (1 priedas); 

8.3. Dėl nuolatinio necenzūrinių žodžių, gestų vartojimo mokinys ir jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) kviečiami atvykti pokalbio su Gimnazijos socialiniu pedagogu, kuris įvertinęs situaciją 

priima sprendimą dėl tolimesnių veiksmų (Elgesio fiksavimo lapo pildymas, susitarimo su mokiniu 

pasirašymas numatant pasekmes, situacijos aptarimo VGK ir pan.); 

8.4. Elgesiui kartojantis, gimnazijos administracija kreipiasi į policiją dėl chuliganiško 

elgesio. 

9. Azartinių lošimų organizavimas gimnazijoje ir dalyvavimas juose, pirotechnikos 

gaminių atsinešimas į Gimnaziją: 

9.1. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję mokinius organizuojant ir/ar lošiant azartinius 

žaidimus Gimnazijoje, mokinius įspėja žodžiu; 

9.2. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję, kad mokinys (mokinių grupė) sistemingai organizuoja 

ir/ ar žaidžia azartinius žaidimus Gimnazijoje, pildo Gimnazijos drausmės pažeidimo aktą (1 priedas), 

raštu (per el. dienyną) informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

9.3. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję, kad mokinys (mokinių grupė) atnešė į Gimnaziją 

pirotechnikos gaminius, apie tai praneša administracijos atstovams, kurie šiuos gaminius paima iš 

mokinio ir perduoda mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams). 

10. Gimnazijos turto tyčinis sunaikinimas ar sugadinimas: įvykį pastebėjęs asmuo 



informuoja Gimnazijos direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams arba Gimnazijos direktorių. Padarytą 

žalą atlygina mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) įstatymų ir Gimnazijos nustatyta tvarka. 

11. Smurtavimas, patyčios iš mokinių, mokytojų, kitų Gimnazijos darbuotojų ir kitų 

asmenų: Gimnazijos mokiniai, patyrę ar pastebėję patyčias ar smurtavimą, informuoja apie tai klasės 

auklėtojus, mokytojus, švietimo pagalbos specialistus ar kitus, greičiausiai pasiekiamus Gimnazijos 

darbuotojus. Gimnazijos darbuotojai, pastebėję arba gavę informaciją apie smurtavimą ar patyčias, 

reaguoja nedelsiant, nutraukia bet kokius smurtavimo ar patyčių veiksmus ir taiko drausminimo 

priemones, numatytas Gimnazijos Smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos tvarkos apraše. 

12. Pamokų nelankymas ir vėlavimas į pamokas: taikomos drausminimo priemonės, 

numatytos Dusetų Kazimiero Būgos gimnazijos Pamokų/ ugdymo dienų lankomumo apskaitos ir 

Gimnazijos  nelankymo prevencijos tvarkoje. 

13. Tabako, elektroninių cigarečių, cigarečių pildyklių, alkoholio ir kitų psichiką 

veikiančių medžiagų vartojimas, laikymas ir platinimas Gimnazijoje,  Gimnazijos teritorijoje, 

virtualioje mokymo(si) aplinkoje: 

13.1. Gimnazijos darbuotojas, pastebėjęs laikantį/rūkantį/garinantį mokinį Gimnazijoje, jos 

teritorijoje, virtualioje mokymo(si) aplinkoje (vykstant pamokai), pildo Pranešimą dėl rūkymo/ tabako 

ir/ ar elektroninių cigarečių turėjimo (2 priedas), jį perduoda Gimnazijos socialiniam pedagogui; 

13.2. Socialinis pedagogas raštu informuoja (per el. dienyną) mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus); 

13.3. Situacijai kartojantis, mokinys ir mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) kviečiami atvykti                 į 

Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdį; 

13.4. Jei taikytos priemonės mokinio elgesiui poveikio neturi, informacija apie pasikartojantį 

tabako, elektroninių cigarečių, jų pildyklių turėjimą ar vartojimą Gimnazijos patalpose, jos teritorijoje 

ar virtualioje mokymosi aplinkoje perduodama Zarasų rajono policijos komisariato Prevencijos 

poskyriui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo. Apie tai informuojami mokinio tėvai 

(globėjai, rūpintojai); 

 14. Gimnazijos darbuotojai, įtarę, kad mokinys Gimnazijoje, jos teritorijoje vartoja 

alkoholį ar kitas psichiką veikiančias medžiagas, yra apsvaigęs nuo šių medžiagų, vadovaujasi 

Gimnazijos patvirtintomis  darbuotojų veiksmų, įtarus mokinį vartojus alkoholį, tabaką ir (ar) kitas 

psichiką veikiančias medžiagas tvarka. Esant butinybei, suteikia pirmąją pagalbą, vadovaudamiesi 

pirmosios pagalbos organizavimo Gimnazijoje tvarka. Nedelsdami informuoja Gimnazijos direktorių 

ar tą dieną Gimnazijoje esantį direktoriaus pavaduotoją ir/ ar pagalbos mokiniui specialistus (socialinį 

pedagogą, psichologą), visuomenės sveikatos  specialistą. Į Gimnaziją iškviečiami tėvai (globėjai, 

rūpintojai), kurie įspėjami dėl galimų administracinių poveikio priemonių taikymo, atskirais atvejais 

kviečiama policija. Mokinys rašo pasiaiškinimą, pildomas Gimnazijos drausmės pažeidimo aktas (1 

priedas). 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

15. Su Mokinių elgesio taisyklėmis klasių vadovai rugsėjo mėnesį pasirašytinai supažindina 

visus mokinius, o mokinių                  tėvus (globėjus, rūpintojus) - pirmojo informacinio susirinkimo metu. Naujai 

į Gimnaziją atvykę mokiniai supažindinami nedelsiant. Klasių vadovai, mokytojai pakartotinai 

supažindina mokinius su taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų 

elgesio normų.   

16. Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos 

savivaldos institucijų iniciatyva. 

 

 



Mokinių elgesio taisyklių  

1 priedas 

 
 

DUETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJA GIMNAZIJOS  

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO AKTAS 

 
.................... 

(data) 

 

Mokinys(ė)...................................................................................................., 

klasė................ 

 

Pamokos, pertraukos, renginio metu ( pabraukti): 

 neturėjo mokymosi priemonių, 

 trukdė pamoką, 
 filmavo, fotografavo kitų asmenų veiklas ar įrašinėjo jų pokalbius gimnazijoje/ 

virtualios pamokos metu, darė pamokos ekrano nuotraukas ar kitu būdu fiksavo tiesioginę vaizdo 

pamoką, 

 nedalyvavo ugdomojoje veikloje, 
 vėlavo, 
 savavališkai išėjo iš kabineto pamokos metu ar nutraukė nuotolinį ryšį pamokai 

nepasibaigus, 
 naudojosi telefonu, grotuvu ar kitais ugdymo procese nereikalingais daiktais, 
 nepagarbiai, įžūliai, žeminančiai elgėsi su mokytojais, mokiniais, kitais gimnazijos 

bendruomenės nariais, tyčiojosi/ prisidėjo prie patyčių, 
 vartojo necenzūrinius žodžius, gestus, 
 pastebėtas apsvaigęs nuo alkoholio ar kitų narkotinių medžiagų gimnazijoje 

(gimnazijos teritorijoje) ar virtualios pamokos metu, 

 pastebėtas su pirotechnikos gaminiu; 
 organizavo azartinius lošimus ir dalyvavo juose, 
 tyčia sunaikino ar sugadino gimnazijos turtą, 
 pasisavino svetimą daiktą (us), 
 nedėvi sportinės aprangos fizinio ugdymo (šokio) pamokose, 
 kita (įrašyti) 
.................................................................................................................................................. 

..........................................................................................................................................................

...... 
 

 

(mokytojo parašas) (mokytojo vardas, pavardė) 

 

Drausmės pažeidimo priežasčių paaiškinimas (pildo mokinys): 

............................................................................................................................................. 

........................................................................................................................................................... 

........................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................................................ 

............................................................................................................................................................ 
 

 

(mokinio parašas) (mokinio vardas, pavardė) 

 

Susipažinau (tėvai ,globėjai, rūpintojai): 
 

(parašas) ( varas, pavardė) 

 

 



Mokinių elgesio taisyklių  

2 priedas 

 

 

DUSETŲ KAZIMIERO BŪGOS GIMNAZIJA     PRANEŠIMAS 

DĖL RŪKYMO/ TABAKO IR/ AR ELEKTRONINIŲ CIGAREČIŲ TURĖJIMO 

 

 

202_ m.              mėn.  d., atliekant mokinių elgesio stebėseną Dusetų Kazimiero Būgos 

Gimnazijoje/Gimnazijos teritorijoje/virtualios pamokos metu, buvo užfiksuotas atvejis, kuomet                        

             klasės mokinys (-ė)                             rūkė/ turėjo tabako ir/ ar elektroninių cigarečių.
                                     (tinkamą pabraukti) 

 

Pokalbio metu šis (-i) mokinys (-ė) buvo informuotas (-a) apie rūkymo/ garinimo žalą jo/ jos 

sveikatai ir įspėtas (-a), kad jis/ ji pažeidžia Lietuvos Respublikos Tabako, tabako gaminių ir su jais 

susijusių gaminių kontrolės įstatymo 19 straisnio 1 dalies 1 punktą bei šio straipsnio 5 dalį ar 161 

straipsnį, gimnazijos vidaus tvarkos taisykles. 

 

 
 

Su pranešimo turiniu susipažinau: 
 

 

(mokinio parašas) (mokinio vardas, pavardė) 

 

 

 

Mokinių elgesio stebėseną vykdė: 
 

(vardas, pavardė, parašas, pareigos) 

 

 

Mokinių elgesio stebėseną vykdė: 
 

(vardas, pavardė, parašas, pareigos) 
 

 

 

Klasės vadovas: 
 

 

(parašas) ( vardas, pavardė) 
 

 

Socialinis pedagogas: 
 

 

(parašas) ( vardas, pavardė) 
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