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VILNIAUS ŽEMYNOS GIMNAZIJOS  

 

VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIAMS  

  

                          I.BENDROJI DALIS 

 

1. Šis dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos pagrindų įstatymu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio ugdymo įstatymu, 

Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Gimnazijos nuostatais, 

Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokymosi sutartimi ir kitais įstatymais bei teisės aktais.  

2. Vilniaus Žemynos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinys yra mokyklos 

bendruomenės narys ir, naudodamasis savo teisėmis, turi vykdyti pareigas nustatytų elgesio 

normų, vidaus tvarkos taisyklių bei LR įstatymų. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

2. Mokinys turi teisę: 

    2.1. Gimnazijos mokinys gali naudotis visomis žmogaus teisėmis; 

2.2.  nemokėti už mokslą gaunant pagrindinį ir/ar vidurinį išsilavinimą; 

2.3. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

bendrąjį ir/ar vidurinį išsilavinimą; 

2.4. pagal Gimnazijos galimybes ir pasiūlytą ugdymo planą rinktis pasirenkamuosius dalykus, 

neformalaus švietimo programas; 

2.5. naudotis mokymosi priemonėmis bei baze; 

2.6.gauti informaciją apie save; 

2.7. dalyvauti Gimnazijos savivaldoje: būti išrinktam į Mokinių Tarybą, teikti siūlymus dėl 

Gimnazijos veiklos gerinimo; 

2.8.reikalauti, kad duomenys apie mokymosi pasiekimus būtų skelbiami laikantis Bendrojo 

duomenų apsaugos reglamento; 

2.9. ugdytis sveikoje ir saugioje aplinkoje; 

2.10. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys; 

2.11. gauti socialinę, psichologinę ir/ar specialiąją pedagoginę pagalbą; 

2.12. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; 

2.13. dalyvauti svarstant ugdymosi proceso klausimus; 

2.14. ginti savo nuomonę, jei ji neįžeidžia kitų bendruomenių narių orumo bei nepažeidžia LR 

įstatymų; 

2.15. būti ginamu prieš smurtą, prievartą, įžeidinėjimą, garbės orumo reputacijos pažeidimą, 

patyčias, žalingus įpročius ir visa kita, kas gali pakenkti mokiniui ugdytis sveikoje ir saugioje 

aplinkoje; 

2.16. gauti padėkas ir/ar paskatinimus už gerus mokymosi rezultatus ir/ar įvairią bendruomeninę 

Gimnazijos veiklą. 

 

III. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

3. Mokinio pareigos Gimnazijoje: 

3.1. mokytis iki kol įvykdys pagrindinio išsilavinimo programos II dalį arba kol sukaks 16 

metų; 
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3.2. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis visų Gimnazijos taisyklių, demokratinių 

gyvenimo normų, tausoti Gimnazijos ir visuomenės turtą; vykdyti Gimnazijos 

administracijos, pedagogų reikalavimus, mokyklos tarybos nutarimus;  

3.3. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas;  

3.4. įvykdyti visus ugdymo plano reikalavimus; 

3.5. laiku informuoti mokymo įstaigos darbuotojus apie būtinybę pritaikyti/individualizuoti 

bendrojo lavinimo programas (iki rugsėjo 5 d. arba per 5 d.d. gavus PPT ir/ar medicinines 

pažymas); 

3.6. susipažinti su Gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis;  

3.7. pasitikrinti sveikatą ir iki spalio 15 d. reikalingus dokumentus pristatyti mokyklos 

visuomenės sveikatos priežiūros specialistei ir/ar klasės vadovui;  

3.8. mokykloje turėti asmenybę liudijantį dokumentą – mokinio pažymėjimą, jį pateikti 

paprašius mokyklos budėtojams, mokytojams, mokyklos vadovams, už mokyklos teritorijos – 

viešosios tvarkos pareigūnams; 

3.9. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. Praleistas pamokas ir 

pavėlavimus pateisinti lankantis Gimnazijoje nustatyto lankomumo tvarkos. Sugrįžus po 

ligos, el. būdu pateisinti praleistas pamokas arba pateikti pažymas, kitus dokumentus klasės 

vadovu;  

3.10. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir visais kitais mokyklos bendruomenės nariais; 

3.11. laikytis saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos taisyklių; 

3.12. laikytis higienos reikalavimų; 

3.13. viršutinius lauko drabužius kabinti drabužinėje;  

3.14. mokslo metų pabaigoje arba išvykdamas iš Gimnazijos atsiskaityti su gimanzijos 

biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju; atsiskaitymą parašu tvirtina klasės auklėtojas; 

išvykstant mokytis į kitą mokyklą, atnešti pažymą, kad į ją priimtas; 

3.15. nustatytomis dienomis dalyvauti Gimnazijos/klasės bendruomenės išvykose, 

edukacinėse, pažintinėse veiklose; 

3.16. dalyvauti bendrose Gimnazijos veiklose; 

3.17. Gimnazijos šventėse, valstybinių švenčių ceremonijoje dėvėti Gimanzijos uniformą; 

3.18. talkinti gimnazijai tvarkant jos aplinką, organizuojant kultūrinius, socialinius renginius; 

3.19. nepalikti Gimnazijoje savo drabužių ar kitų asmeninių daiktų be priežiūros. Gimnazija 

neatsako už mokinio asmeninius daiktus, paliktus nepriežiūroje; 

3.20. nepalikti spintelėse sportinės aprangos ir/ar maisto produktų. Iki paskutinės mokslo 

metų dienos sutvarkyti savo asmeninę spintelę; 

3.21. apsirūpinti individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo 

priemonėmis, skaičiuotuvais, sportine apranga ir kt.); 

3.22. nesinaudoti pamokos metu mobiliaisiais telefonais, grotuvais, planšetiniais 

kompiuteriais bei kitomis el. priemonėmis, jeigu mokytojas nedavė tam leidimo; 

     3.23. po pirmojo skambučio eiti į kabinetą, užimti savo vietą ir iki antrojo skambučio 

pasiruošti pamokai (sąsiuvinius, knygas ir kitas priemones tvarkingai susidėti ant suolo krašto);  

3.24. pagal savo gebėjimus stropiai mokytis. Rodyti savitvardos bei intelektinio uolumo 

pastangas; 

3.25. sąžiningai ir laiku atlikti klasės, namų ir kontrolines užduotis, dalyvauti diagnostiniuose 

patikrinimuose, laikyti bandomuosius brandos ir PUPP egzaminus;  

3.26. fizinio ugdymo metu dėvėti sportinę aprangą ir avalynę;  

3.27. efektyviai dirbti, netrukdyti kitiems pamokos metu;  

3.28. saugoti ir puoselėti gimnazijos patalpas, po pamokų jas palikti švarias, tvarkingas bei 

nepažeistas; 
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3.29. tausoti ir saugoti visą Gimnazijos turtą, patalpas, inventorių. Sugadinus ar sunaikinus 

turtą, atlyginti padarytą žalą; 

3.30. pamokos metu nevartoti jokių maisto produktų; 

3.31. pavalgius valgykloje nusinešti indus, nepalikti šiukšlių; 

3.32. nemeluoti Gimnazijos bendruomenės nariams, nevogti, nežaisti kortomis bei kt. 

azartinių žaidimų, nesinešti į Gimnaziją degimą sukėliančių priemonių, bet kokių tabako 

gaminių bei jų prietaisų, dujų balionėlių, peilių, alkoholinių gėrimų, narkotinių ar bet kokių 

kitų psichotropinių medžiagų, nesusijusių su mokymosi reikmėmis; 

3.33. nevartoti Gimnazijos patalpose bei 50 m spindulių aplink ją: alkoholio, tabako gaminių 

bei kt. spichiką veikiančių medžiagų; 

3.34. Gimnazijos koridoriuose nešiukšlinti, nevažinėti paspirtukais, riedlentėmis bei kt. lauko 

žaidimų priemonėmis; 

3.35. nežaisti aktyvių žaidimų tam neskirtose Gimnazijos vietose; 

     3.36. esant reikalui sutikti būti patikrintam sveikatos priežiūros specialistės dėl užkrečiamų 

ligų; 

     3.37. esant reikalui sutikti būti patikrintam soc. pedagogo dėl tabako gaminių ir jų prietaisų, 

alkoholio, psichotropinių medžiagų turėjimo ir/ar vartojimo, neatsisakyti parodyti soc. pedagogui 

savo kuprinės, spintelės ir kt. turinį. 

3.38. ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka; 

3.39. gerbti Gimnaziją, jos simbolius, gerbti šios institucijos įvaizdį, jos nežeminti; 

3.40. gerbti LR istoriją, simbolius, vadovus ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį; 

 

4. Mokinių atsakomybė: 

    

   4.2. Gimnazijos mokinys privalo raštiškai susipažinti su Gimnazijos tvarkomis, kitais ugdymą 

reglamentuojančiais dokumentais; 

   4.3. mokinys privalo vykdyti savo pareigas. Mokiniui, pažeidusiam Gimnazijos nuostatus, 

tvarkas ar kitus Gimnazijos veiklą reglamentuojančius dokumentus, taikomos juose numatytos 

nuobaudos ar poveikio priemonės numatytos Vilniaus Žemynos gimnazijos “Švietimo pagalbos 

teikimo apraše”; 

    4.4. su mokiniu, atsisakiusiu ugdytis pagal gimnazijos programas ir/ar laikytis gimnazijos 

nuostatų, mokymosi sutarties, mokinio vidaus tvarkos taisyklių, “Švietimo pagalbos tvarkos 

aprašo” ar kitų Gimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų bei turinčiu 3 direktoriaus 

nuobaudas, skirtas raštu per mokslo metus, gali būti nutraukiama mokymosi sutartis. Sprendimą 

priima Gimnazijos taryba. 

4.5. Mokiniui, kuris turi ugdymosi sunkumų, teikiama tikslinga mokymosi pagalba 

vadovaujantis “Mokymosi pagalbos tvarkos aprašu”. Pagalbą organizuoja kuruojantis vadovas, 

bendradarbiaudamas su mokinį ugdančiais pedagogais, VGK, pagalbos specalistais ir stebi 

mokinio pažangą bei pagal poreikį koreguoja pagalbos priemones. Mokiniui, kuriam suteikiama 

mokymosi pagalba, bet jis per du mėnesius nedaro mokymosi pažangos, numatytos mokymosi 

pagalbos plane, VGK nutarimu bendradarbiaujant su tėvais (globėjais, rūpintojais) gali būti 

pasiūlyta kita mokymosi įstaiga.   

4.6. VGK teikimu mokinio ugdymasis svarstomas Gimnazijos taryboje. Gimnazijos taryba gali 

pasiūlyti mokiniui Bandomąją sutartį, kurioje numatomi visų šalių (mokinio, jo tėvų (globėjų, 

rūointojų), gimnazijos įsipareigojimai. Jei mokinys įsipareigojimų nevykdo, Gimnazijos taryba 

gali siūlyti mokinį šalinti iš gimnazijos.  

  4.7. Direktorius be įspėjimo gali šalinti iš gimnazijos:  
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          4.6.1. jei mokinys(-ė) turi, vartoja, platina narkotines ar psichotropines medžiagas 

gimnazijoje; 

          4.62. jei antrą kartą po įspėjimo vartoja, platina, turi alkoholinių gėrimų mokyklos 

teritorijoje ar mokyklos organizuojamuose  

      renginiuose, kelionėse; 

          4.6.3. jei apvagia bendruomenės narį(- ius) ir per 24 val. neprisipažįsta ir / ar neatlygina 

nuostolių; 

          4.6.4. jei pakartotinai tyčia ar netyčia sužeidžia bendruomenės narį ar sukelia muštynes; 

          4.6.5. jei antrą kartą po įspėjimo žemina bendruomenės narius, tyčiojasi, smurtauja; 

 

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS  

 

5.  Direktoriaus padėka: 

5.1 Direktoriaus padėka gali būti apdovanotas bet kuris Gimnazijos mokinys, kuris labia gerai 

mokosi, aktyviai dalyvauja visuomeninėje, kultūrinėje, sportinėje, meninėje veikloje, atstovauja 

Gimnazijai olimpiadose, konkursuose, varžybose; 

5.2. Padėjos įteikimas vyksta Vasario 16 d. šventėje, mokslo metų baigimo šventėje, 

konferencijose, konkursų metu bei kt. renginiuose.   

 

 

 

 V. DOKUMENTO ĮSIGALIOJIMAS 

Šis dokumentas įsigalioja nuo jo patvirtinimo datos ir yra privalomas visiems 

Gimnazijos mokiniams. 

 

 

 

 

 

 

Susipažinau ir sutinku: 

 

 

 

 

 

 

Vardas, pavardė, parašas 

 

 

 

 

 


