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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS MOKINIŲ POZITYVAUS ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Visų Vilniaus Gabijos gimnazijos bendruomenės narių elgesys padeda kurti pozityvų 

mikroklimatą ir saugią bei produktyvią mokymosi aplinką. Šios taisyklės parengtos siekiant sukurti 

tokią atmosferą ir reglamentuoti visiems mokiniams vienodas elgesio normas.  

Taisyklės parengtos remiantis mokyklos vertybėmis ir Smurto prevencijos 

įgyvendinimo mokyklose rekomendacijomis, kurios patvirtintos Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro 2017 m. kovo 22 d. įsakymu Nr. V-190. 

 

II. MOKINIAI TURI TEISĘ IR ĮSIPAREIGOJA 

 

Puoselėti mokyklos vertybes ir vadovaudamiesi jomis laikytis nustatytų elgesio normų. 

1. Būti atsakingiems ir pareigingiems: punktualiai ir reguliariai lankyti pamokas, 

dėvėti uniformą, pamokų ir pertraukų metu neišeiti iš mokyklos teritorijos (išskyrus III–IV 

gimnazijos klasių mokinius, turinčius laisvas pamokas). 

2. Mokytis, pažinti ir atrasti, pritaikyti jau įgytas žinias: stropiai mokytis, leisti tai 

daryti kitiems, klausti, prašyti pagalbos, pasiruošti kiekvienai pamokai, naudotis visomis 

reikalingomis mokymosi priemonėmis ir nenaudoti pašalinių, domėtis savo rezultatais, siekti 

asmeninės pažangos, naudotis elektroniniu dienynu. 

3. Kurti, ieškoti savęs, bendradarbiauti: aktyviai įsitraukti į gimnazijos organizuojamą 

veiklą, dalyvauti socialinėje veikloje, lankyti neformaliojo ugdymo būrelius, bendradarbiauti su 

mokytojais ir mokiniais, inicijuoti naujas veiklas, dalyvauti mokyklos savivaldoje, vykti į 

ekskursijas. 

4. Suteikti ir gauti pagalbą iš kitų mokyklos bendruomenės narių, saugoti save ir 

aplinką: tausoti mokyklos inventorių, savo asmeninius daiktus, saugiai elgtis mokyklos teritorijoje, 

nesinešti pavojingų, azartinių daiktų, medžiagų ir jų nenaudoti, gauti pagalbą iš mokyklos 

visuomenės sveikatos specialistės, psichologo, socialinių pedagogų, logopedo, klasės vadovo, 

mokytojų, administracijos. 

5. Būti supratingiems, bendruomeniškiems: nesityčioti, nesišaipyti iš kitų, nesikeikti, 

nevartoti fizinės, psichologinės prievartos. Pastebėjus netinkamą elgesį ar kitus minėtus 

nusižengimus, pranešti mokyklos darbuotojui, galinčiam padėti. 

6. Laiku atsiskaityti, atsakyti už savo veiksmus: parašyti praleistus atsiskaitomuosius 

darbus, pateisinti pamokas, pristatyti medicinines pažymas, kitus dokumentus, pasirašyti 

instruktažus, pasiimti ir grąžinti vadovėlius. Sugadinus ar pametus mokyklos inventorių atlyginti 

žalą. 

 

III. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ IR SKATINIMAS 

SKATINIMAS DRAUSMINIMAS 

Už gerą elgesį ir mokymąsi: Už nepažangų mokymąsi ir pražangas: 



Padėkos raštas Individualus pokalbis su klasės vadovu, mokytoju, 

socialiniu pedagogu, administracijos atstovu 

Pagyrimas (žodžiu, raštu) Įpareigojimas lankyti saviugdos būrelį 

Sėkmingų darbų viešinimas gimnazijos 

internetinėje svetainėje 

Viešas / individualus atsiprašymas  

Nominacija už aktyvią veiklą, gerą 

mokymąsi, pasiekimus 

Rašytinė pastaba / papeikimas / griežtas papeikimas 

Organizuojamos išvykos Elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos / 

direkcijos / pedagogų posėdyje 

Geriausiai besimokančios / lankančios / 

didžiausią pažangą padariusios klasės 

titulas 

Pranešimas policijos komisariatui 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

Šių taisyklių privalo laikytis kiekvienas Vilniaus Gabijos gimnazijos mokinys. 

Kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 15 d. mokinys yra pasirašytinai supažindinamas 

su mokinio elgesio taisyklėmis ir kitomis tvarkomis. 
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