
 

MOKINYS TURI TEISĘ 

 Nemokamai gauti informaciją apie veikiančias ugdymo įstaigas, švietimo programas, mokymosi formas. 

 Pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis gimnazijoje, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją. 

 Sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą. 

 Gauti geros kokybės švietimą, pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų 

programas, kursus. 

 Eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis (modulis) įvykdyta. 

 Į psichologinę, specialiąją pedagoginę, logopedinę, informacinę pagalbą, taip pat į socialinę pagalbą, jei tokios negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai). 

 Gauti apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją bei nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą. 

 Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti darbo vietą, atitinkančią higienos reikalavimus bei mokymosi krūvį. 

 Dalyvauti gimnazijos savivaldoje ir įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

MOKINYS ĮSIPAREIGOJA 

 Nešiotis elektroninį mokinio pažymėjimą, pametus jį ar sugadinus, įsigyti naują. 

 Būti švariam, tvarkingam, neprieštarauti higienos patikrinimui, nepažeidžiančiam  asmens orumo ir  teisių į privatumą. 

 Pristatant gimnazijos veiklą, neprieštarauti fotografijų, vaizdo įrašų naudojimui viešojoje erdvėje; 

 Dorai elgtis, būti draugiškam ir paslaugiam. 

 Sąžiningai lankyti pamokas, nevėluoti. Pamokoje vykdyti mokytojų užduotis, netrukdyti draugams, turėti visas reikalingas priemones. 

 Praktiniuose užsiėmimuose ir vykdant užduotis laikytis saugumo reikalavimų. 

 Iš pamokos išeiti galima tik leidus klasės vadovui arba dalyko mokytojui. 

 Būti tvarkingam, 5-IV kl. mokiniams vilkėti tamsų (rekomenduojama mėlynos spalvos) švarką su gimnazijos emblema; kūno kultūros pamokose vilkėti sportinę aprangą, avėti 

atskirą avalynę. 

 Pertraukų  metu būti gimnazijos teritorijoje, elgtis mandagiai, netriukšmauti, nešiukšlinti, klausyti  budinčiųjų nurodymų.  

 Kūno kultūros pamokų metu mokiniai gali savo asmeninius daiktus (laikrodžius, mobiliuosius telefonus, pinigines ir kt.) perduoti saugoti  mokytojui. 

 Paltus bei striukes  palikti rūbinėje arba rūbų spintelėje. 

 Valgykloje laikytis eilės, prieš valgį plauti rankas, elgtis ir valgyti kultūringai. 

 Pasibaigus pamokoms eiti į namus nesistumdant, nepažeidžiant eismo taisyklių.  

 Laukiant autobuso  elgtis kultūringai: nesistumdyti, nešūkauti, nelaužyti  medelių, nemindyti vejos, gėlynų, nešiukšlinti, nebėgioti per gatvę. 

 Į gimnazijoje organizuojamus renginius ateiti laiku ir tvarkingai apsirengus. 

 Sveikintis su visais gimnazijos darbuotojais bei svečiais, nelaikyti rankų kišenėse. 

 Tausoti gimnazijos turtą, savo ir draugų daiktus, knygas į biblioteką grąžinti laiku. 

 Radus pamestus, paliktus be priežiūros daiktus, perduoti gimnazijos budėtojai arba budinčiam mokytojui. 

 Pastebėjus sugadintą inventorių, mokymosi priemonę, pranešti mokytojui, kabineto vadovui. 

 Prieš pamoką mobiliuosius telefonus išjungti ir padėti į sutartą vietą (dėžutę, lentyną, kuprinę). Naudotis mobiliuoju telefonu tik mokytojui leidus. 
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MOKINIŲ  SKATINIMAS  IR DRAUSMINIMAS 

Už labai gerą mokymąsi, pasiekimus popamokinėje veikloje mokiniai skatinami: 

 gimnazijos direktoriaus vieša padėka; 

 padėkos raštais; 

 ekskursija; 

 informacija gimnazijos el. svetainėje, informaciniame TV. 

Už mokinio taisyklių pažeidimą, sistemingą nesimokymą, blogą elgesį  taikomos  priemonės: 

 mokinio tėvų informavimas, svarstymas klasės bendruomenėje; 

 direktoriaus įsakymai (pastaba, papeikimas);  

 svarstymas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, Mokinių, Mokytojų, Gimnazijos tarybose;  

 svarstymas Akmenės rajono savivaldybės Vaiko gerovės komisijoje; 

 žalos už sugadintą gimnazijos turtą, inventorių atlyginimas. 

Šalinimas iš gimnazijos už šiuos nusižengimus:                                                       

 girtavimą gimnazijos teritorijoje  arba atėjus į gimnaziją neblaiviam;                                                    

 narkotikų, psichotropinių medžiagų vartojimą;                                                                                                         

 muštynes, mokinių reketavimą;  

 sistemingą pamokų praleidimą be pateisinamos priežasties.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 Trukdyti kitiems mokytis. 

 Turėti gimnazijoje daiktus, kurie keltų pavojų ir kenktų  sveikatai. 

 Rūkyti, vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, psichotropines, narkotines medžiagas. 

 Smurtauti (fiziškai ir psichologiškai), vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus. 

 Pamokų ir kitų užsiėmimų metu naudotis mobiliuoju telefonu (išskyrus atvejus, kai telefonu naudotis leidžia mokytojas). 

 

 


