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PATVIRTINTA 
Kretingos rajono Salantų gimnazijos 
direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 27 d.  
įsakymu Nr.V1-172 
 

 
KRETINGOS RAJONO SALANTŲ GIMNAZIJOS DARBO TVARKOS 

TAISYKLĖS 
 

I. BENDROJI DALIS 

1. Kretingos rajono Salantų Gimnazijos darbo tvarkos taisyklės (toliau – Darbo tvarkos 

taisyklės) yra Salantų gimnazijos (toliau – Gimnazijos) bendruomenės darbą reglamentuojantis 

dokumentas. Darbo tvarkos taisyklės apibrėžia bendruosius darbo santykių principus ir elgesio 

normas tarp Gimnazijos bendruomenės narių, kurių nereglamentuoja Gimnazijos nuostatai, 

darbuotojų pareiginiai nuostatai, saugos instrukcijos, darbo grafikai ir kiti teisiniai aktai. 

2. Darbo tvarkos taisyklėse vartojamos sąvokos: 

2.1. Gimnazijos darbuotojai (Gimnazijos personalas) – visi pagal darbo sutartis 

Gimnazijoje dirbantys asmenys; 

2.2. Gimnazijos pedagogai – mokytojai ir pagalbos mokiniui specialistai (logopedas, 

specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, psichologas); 

2.3. Gimnazijos vadovybė – Gimnazijos direktorius ir direktoriaus pavaduotojai; 

2.4. Direkcinis pasitarimas – Gimnazijos vadovybės posėdis, kuriame gali dalyvauti ir kiti 

Gimnazijos bendruomenės nariai, kai svarstomi su jų veikla susiję klausimai. Direkciniuose 

pasitarimuose analizuojami įvairūs Gimnazijos veiklos ir planavimo klausimai (vidaus kontrolės 

rezultatai, mokinių ugdymosi būklė, pokyčiai, mokytojų pedagoginė veikla, inovacijų taikymas, 

mokinių žinių ir gebėjimų vertinimas, Gimnazijos veiklos kryptys, veiklos plano realizavimas, 

ugdymo programų vykdymas, kontrolinių darbų rezultatai, mokytojų tarybos nutarimų 

vykdymas, rengimasis brandos egzaminams ir pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimui, 

mokinių sveikatingumo klausimai, darbo tvarkos taisyklių vykdymas ir kt.); 

2.5. Darbinis pasitarimas – Gimnazijos darbuotojų ar darbuotojų grupės pasitarimas, 

kuriame aptariami iškilę einamieji daugiausia informacinio pobūdžio klausimai. 

2.6. Gimnazijos atributika: Gimnazijos vėliava, Gimnazijos emblema ir Gimnazijos 

himnas. Prie Gimnazijos atributikos gali būti priskiriami ir kiti Gimnazijos bendruomenės sukurti, 

Gimnazijos direktoriaus patvirtinti ir Gimnazijos tarybos aprobuoti simboliai, daiktai ar ženklai; 

2.7. Gimnazijos teritorija – Gimnazijos patalpos ir apie Gimnazijos pastatus esanti 

teritorija (nekilnojamojo turto registre nurodyta teritorija); 
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2.8. Vaikų turizmo renginys – trumpalaikės formaliojo švietimo programos dalies 

vykdymas keičiant vietą pažintiniais, rekreaciniais ir sportiniais tikslais (mokinių žygis, išvyka, 

ekskursija, sąskrydis, varžybos).  

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

apyvarta uždrausta arba ribojama Lietuvos Respublikos įstatymų ar kitų teisės aktų, taip pat kiti 

daiktai (reikmenys), kuriuos draudžiama turėti Gimnazijoje ir kurių sąrašas nurodomas Darbo 

tvarkos taisyklėse ar kituose Gimnazijos veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose. 

2.10. Netinkamas mokinio elgesys – mokinio elgesys, keliantis realų pavojų jo paties ir 

(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat 

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

garbę ir orumą bei psichologinį ar fizinį saugumą mokinio elgesys. 

2.11. 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.  

2.12. 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 tam kelią.  

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

mokinio ugdymą (si) kitoje Gimnazijos patalpoje arba teikiant mokiniui reikiamą švietimo 

pagalbą.  

3. Kitos Darbo tvarkos taisyklėse vartojamos sąvokos sutampa su LR švietimo veiklą 

reglamentuojančių teisės aktų sąvokomis. 

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA. 

4. Darbuotojų priėmimas į darbą: 

4.1. Gimnazijos direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, 

gimnazijos nuostatais bei kitais norminiais dokumentais, priima ir atleidžia iš darbo Gimnazijos 

personalą. 

4.2. Priimamas į darbą asmuo direktoriui be prašymo turi pateikti pasą arba asmens 

tapatybės kortelę, išsimokslinimą ir sveikatos būklę patvirtinančius dokumentus, kvalifikacinės 

kategorijos pažymėjimą (jei nuo to priklauso atlyginimo dydis), darbo stažo pažymą (jei nuo to 

priklauso atlyginimo dydis) ir vieną 3x4 cm dydžio nuotrauką, skirtą darbuotojo įskaitos lapui 

užvesti.  
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4.3. Priimami į darbą darbuotojai raštu supažindindami su šiomis taisyklėmis, Gimnazijos 

nuostatais, pareiginiais nuostatais, kolektyvine sutartimi ir kitais jų darbą reglamentuojančiais 

dokumentais, turi išklausyti visus jiems privalomus instruktavimus. 

4.4. Darbuotojų priėmimas į darbą įforminamas rašytine darbo sutartimi (nustatytos formos). 

Sutartį pasirašo gimnazijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo ir priimamas į darbą asmuo. 

Direktorius (ar kitas įgaliotas asmuo) darbuotojui pageidaujant įteikia darbo pažymėjimą. Apie 

darbuotojo priėmimą į darbą raštu nustatyta forma informuojamas VSD (Valstybinio socialinio 

draudimo) teritorinis skyrius. 

4.5. Darbo sutartis įregistruojama darbo sutarčių registravimo žurnale. 

5. Darbuotojų atleidimas iš darbo: 

5.1. Darbuotojai iš darbo atleidžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir 

Gimnazijos kolektyvine sutartimi. 

5.2. Atleidimo diena laikoma paskutinė darbo diena. 

5.3. Atleidžiamas iš darbo darbuotojas iki paskutinės darbo dienos privalo atsiskaityti su 

direktoriumi už jo žinioje buvusias materialines (mokymo priemonės, kiti daiktai ar medžiagos 

darbo funkcijoms atlikti) vertybes. Jei darbuotojas to nepadaro, jam atidedamas atlyginimo 

išmokamas). 

5.4. Atleidžiamas darbuotojas privalo grąžinti darbo pažymėjimą (jei buvo išduotas). 

5.5. Atleidžiamam ir atsiskaičiusiam su Gimnazija (5.2 ir 5.3) darbuotojui iki paskutinės 

darbo dienos turi būti išmokamas atlyginimas; 

5.6. Atleidimas įforminamas direktoriaus įsakymu. Su juo supažindinamas atleidžiamasis ir 

po juo pasirašo. Apie darbuotojo atleidimą iš darbo raštu, nustatyta tvarka, informuojamas VSD 

teritorinis skyrius. 

III. GIMNAZIJOS DARBO TVARKA. BENDRIEJI REIKALAVIMAI. 

6. Kiekvienas darbuotojas privalo sąžiningai atlikti savo pareigas (jam skirtą darbą), 

laikytis darbo drausmės, laiku ir tiksliai vykdyti teisėtus Gimnazijos vadovybės nurodymus ir 

savivaldos institucijų sprendimus. 

7. Gimnazijos bendruomenės nariai savo tarpusavio santykius privalo grįsti tarpusavio 

supratimo, tolerancijos, geranoriškumo ir abipusės pagarbos principais, laikytis Gimnazijos 

elgesio ir etikos normų. 

8. Darbuotojams draudžiama ateiti į darbą neblaiviems, Gimnazijos teritorijoje gerti 

alkoholinius gėrimus, svaigintis narkotikais, rūkyti, keiktis ar kitaip nepadoriai elgtis ir leisti, 

kad taip elgtųsi mokiniai. 
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9. Darbuotojai į darbą privalo atvykti tvarkinga ir higienos reikalavimus atitinkančia 

apranga. 

10. Be Gimnazijos direktoriaus sutikimo darbuotojai negali leisti atlikti savo darbo kitam 

asmeniui. 

11. Darbuotojams draudžiama vartoti fizinę jėgą prieš kolegas. 

12. Darbuotojams draudžiama viešai visuomenėje kalbėti apie kolegų darbe pasitaikančius 

trūkumus. 

13. Darbuotojai susirinkimų, pasitarimų, renginių metu privalo išjungti mobiliųjų telefonų 

garsinį signalą. Apie garsinio signalo išjungimą renginio pradžioje primena renginio vedėjas. 

14. Visi Gimnazijos darbuotojai privalo reikalauti, kad mokiniai laikytųsi Gimnazijos 

darbo tvarkos ir mokinių elgesio taisyklių. 

15. Darbo užmokestis: 

15.1. Darbo užmokestis yra atlyginimas už darbą, darbuotojo atliekamą pagal darbo 
sutartį. 

15.2. Darbo užmokestis apima pagrindinį darbo užmokestį – pareiginę mėnesinę algą (arba 

pareiginį valandinį atlygį) ir visus papildomus uždarbius (premijos, priedai, kt.), kuriuos bet kokiu 

būdu tiesiogiai darbdavys gali išmokėti darbuotojui už jo atliktą darbą. Dėl papildomo uždarbio 

šalys gali susitarti ir raštu atskiru susitarimu. 

15.3. Visų kategorijų darbuotojams turi būti mokamos priemokos ar priedai už įvairių 

papildomų darbų, neįeinančių į pareiginį aprašą, atlikimą. 

15.4. Darbo užmokestis mokamas pinigais, pervedant darbuotojo atlygį į darbuotojo 

nurodytą banko sąskaitą. 

15.5. Jei darbuotojas pageidauja, darbdavys turi įteikti atsiskaitymo lapelį arba išsiųsti jį 

elektroniniu paštu. Į atsiskaitymo lapelį įrašomos darbuotojui apskaičiuotos, išmokėtos ir 

išskaičiuotos sumos. 

15.6. Darbo užmokestis mokamas ne rečiau kaip du kartus per mėnesį, o jeigu yra 

darbuotojo raštiškas prašymas – kartą per mėnesį. Konkretūs darbo užmokesčio mokėjimo terminai, 

nustatomi kolektyvinėje ir darbo sutartyse. 

15.7. Gimnazijos vyr. buhalteris arba vadovybės atstovas pasikeitus darbo apmokėjimo 

tvarkai (LR Vyriausybės, Švietimo ir mokslo ministro įsakymais) darbuotojus supažindina su 

darbo užmokesčio apskaičiavimo tvarka; 

16. Gimnazijos atributikos naudojimo tvarka: 

16.1. Gimnazija turi vėliavą, himną, emblemą gimnazistų uniformą. 

16.2. Gimnazijos vėliava įnešama per valstybinių švenčių minėjimus, švenčiant mokyklos 

tradicines šventes. Gimnazijos vėliava laikoma Gimnazijos muziejuje arba direktoriaus kabinete; 

16.3. Gimnazijos himnas giedamas per tradicines Gimnazijos šventes. 
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16.4. Gimnazijos emblema gali būti naudojama gimnazijos reprezentacijos tikslais ant 

Gimnazijos leidinių, suvenyrų, uniformų ir kt. suderinus jų naudojimą su Gimnazijos vadovybe. 

16.5. Gimnazijos uniforma vilkima kiekvieną mokslo metų darbo dieną Gimnazijoje ir 

renginiuose už Gimnazijos ribų, kai atstovaujama Gimnazijai. 

17. Gimnazijos darbuotojų dalyvavimas susirinkimuose: 

17.1. Apie būsimus pasitarimus ir jų darbotvarkę darbuotojai turi būti informuojami 

Gimnazijos nustatyta tvarka (mėnesiniame veiklos plane, skelbimų lentoje) ne vėliau kaip prieš tris 

dienas; 

17.2. Darbuotojai privalo dalyvauti darbiniuose ir darbo grupių pasitarimuose, saugaus 

darbo, priešgaisrinės ir civilinės saugos užsiėmimuose, savivaldos institucijų (mokytojų tarybos, 

metodinės tarybos, metodinių grupių) susirinkimuose, direkciniuose posėdžiuose (kviečiami 

asmeniškai); 

17.3. Esant būtinybei, skubūs pasitarimai gali būti kviečiami ir pertraukų metu. Tada juose 

gali nedalyvauti budintys mokytojai. 

18. Neatvykimas į darbą, atostogos: 

18.1. Susirgęs ar dėl kitos priežasties negalįs atvykti į darbą, darbuotojas kuo greičiau apie 

tai privalo pranešti Gimnazijos direktoriui arba direktoriaus pavaduotojui; 

18.2. Apie grįžimą į darbą po ligos darbuotojas privalo iš anksto (ne vėliau kaip prieš 

dieną) informuoti direktorių arba direktoriaus pavaduotoją; 

18.3. Mokytojams ir aptarnaujančiam personalui kasmetinės atostogos suteikiamos 

vasaros metu pagal iš anksto parengtą grafiką, atsižvelgus į darbuotojų pageidavimą bei 

gimnazijos galimybes. Išimties tvarka, esant svarbioms priežastims (artimųjų mirties ar jų 

sunkios ligos metu, netikėtai iškilus būtinybei pačiam arba šeimos nariui pasitikrinti sveikatą ir 

kt.) kasmetinės ir nemokamos atostogos darbuotojams teikiamos per mokslo metus. Kiekvienas 

toks atvejis derinamas su direktoriumi. 

19. Komandiravimo tvarka: 

19.1. Į įvairius renginius, pasitarimus, seminarus ir kursus (toliau – renginius) darbuotojai 

komandiruojami vadovybės nuožiūra (atsižvelgiama į renginio aktualumą, Gimnazijos strateginius 

ir metinius tikslus bei uždavinius, pasirinktą darbuotojo ir su vadovybe suderintą kvalifikacijos 

kėlimo kryptį, Gimnazijos finansines galimybes bei Gimnazijoje susidariusią situaciją). Išlaidos 

apmokamos vadovaujantis komandiruočių apmokėjimo tvarka. 

19.2. Grįžę iš komandiruotės darbuotojai trumpai informuoja Gimnazijos direktorių arba 

kuruojantį direktoriaus pavaduotoją apie renginio naudą ir aptaria sklaidos vykdymą (aptarimas 

metodinėje grupėje, informacija darbiniame pasitarime, pranešimas direkciniame pasitarime ir kt.). 

Kvalifikacijos kėlimo pažymėjimo kopiją pateikia direktoriaus pavaduotojui ugdymui. Visus su 
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kelione susijusius dokumentus (kelionės bilietus, degalų čekius, nakvynės kvitus ir kt.) per tris 

dienas pateikia gimnazijos vyr. buhalterei; 

19.3. Prieš išvykdami į komandiruotę ir norėdami gauti avansą, darbuotojai ne vėliau kaip 

prieš tris dienas direktoriui pateikia prašymą raštu. 

20. Naudojimasis mobiliaisiais telefonais 

20.1. Pamokų ir kitų užsiėmimų metu mobiliaisiais telefonais ne ugdymo tikslais naudotis 

draudžiama tiek mokiniams, tiek užsiėmimus vedantiems mokytojams.  

20.2. Užsiėmimų metu turi būti išjungtas telefono garso signalas. 

20.3. Pertraukų metu mobiliaisiais telefonais galima naudotis kaip bendravimo priemone.  

20.4. Pertraukų metu iš mobiliųjų telefonų draudžiama leisti muziką, filmuoti, fotografuoti 

išskyrus atvejus, kai vykdomas mokytojo nurodytas projektas ar kita veikla.  

20.5. Mokinio, pirmą kartą pažeidusio taisykles, tėvus informuoja pažeidimą pastebėjęs 

mokytojas.  

20.6. Už pakartotinį taisyklių pažeidimą mokytojas turi teisę pareikalauti atiduoti telefoną. 

Tačiau tą pačią dieną privalo informuoti mokinio tėvus ir susitarti dėl telefono grąžinimo. 

21. Darbuotojų skatinimas bei drausminimas: 

21.1. Sąžiningai, profesionaliai dirbantiems darbuotojams gali būti taikomos šios 

paskatinimo priemonės: padėka (žodžiu), padėka (įsakymas raštu), padėkos raštas, asmeninė 

dovana. 

21.2. Aplaidiems, nedrausmingiems, nerūpestingai atliekantiems savo pareigas arba jų 

nevykdantiems darbuotojams gali būti taikomos šios drausminimo priemonės: pastaba, 

papeikimas, atleidimas iš darbo, atlyginimo sumažinimas (direktoriaus įsakymu už neatliktą 

darbą). 

22. Materialinis darbuotojų skatinimas: 

22.1. Materialinio skatinimo lėšos sudaromos iš Gimnazijos darbuotojų sutaupytų 

(nepanaudotų) mokos fondo lėšų; 

22.2. Materialinis skatinimas kalendorinių metų pabaigoje skiriamas darbuotojams, 

sąžiningai atliekantiems savo pareigas, nepažeidusiems darbo drausmės, darbo tvarkos taisyklių 

(neturintiems direktoriaus įsakymu paskirtų nuobaudų); 

22.3. Materialinis skatinimas darbuotojams skiriamas diferencijuotai atsižvelgiant į 

kokybišką pareigų atlikimą, neapmokamą Gimnazijos ir vietos bendruomenės labui veiklą 

(Gimnazijos tarybos nariams, savivaldos institucijų ir darbinių grupių vadovams, papildomų 

renginių Gimnazijai ir miesto visuomenei organizatoriams, projektų vadovams), profesinius 

pasiekimus (konkursus, olimpiadas, varžybas ir kt.); 
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22.4. Materialinį paskatinimą skiria direktorius. Premijoms skirstyti sudaroma darbinė 

grupė iš vadovybės ir darbuotojų atstovų. 

IV. REIKALAVIMAI PEDAGOGAMS (UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS) 

23. Kiekvienas pedagogas turi atvykti į darbą prieš 10 minučių iki pirmos vedamos 

pamokos arba darbo pradžios ir pirmiausia susipažinti su mokytojų kambaryje arba 

elektroniniame dienyne paskelbta informacija. 

24. Pamoka pradedama su antru skambučiu (garsiniu signalu) ir baigiasi suskambinus 

(garsiniu signalu) pamokos gale. Negalima po skambučio užtęsti pamokos. 

25. Priemonės, reikalingos pamokai, paruošiamos iš anksto. 

26. Po pirmo skambučio mokytojas nedelsdamas eina į pamoką. 

27. Prasidėjus pamokai elektroniniame dienyne pažymi pamokoje nedalyvaujančius 

mokinius, o pamokos pabaigoje tai patikslina (elektroninio dienyno pildymo taisyklės). 

28. Pamoką veda tik tvarkingoje klasėje. Pastebėjęs netvarką (prišiukšlinta, trūksta 

darbo vietų mokiniams, paliktos ir trukdančios dirbti mokymo priemonės ar kiti daiktai ir kt.), 

jei įmanoma, ją pašalina ir tik po to pradeda darbą. Apie rastą netvarką po pamokos praneša 

kabineto vadovui ar Gimnazijos vadovams. Mokytojai privalo vykdyti saugaus darbo 

reikalavimus. 

29. Gimnazijos darbuotojas privalo:  

29.1. suteikti vaikui reikiamą pagalbą pastebėjęs, kad jo atžvilgiu taikomas smurtas, 

prievarta, seksualinio ar kitokio pobūdžio išnaudojimas, ir apie tai informuoti Gimnazijos 

direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui, socialinį pedagogą; 

29.2. pastebėjęs ar nustatęs atvejus, kai vaikui padaryti sužalojimai yra smurtinio pobūdžio, 

apie tai informuoti Gimnazijos direktorių arba direktoriaus pavaduotoją ugdymui. Jei reikia, 

suteikia pirmąją medicinos pagalbą. 

30. Gimnazijos pedagogas klasėje iš mokinių reikalauja: 

30.1. visas pamokai reikalingas priemones (vadovėlius, sąsiuvinius, rašiklius ir kt.) turėti 

ant suolų; 

30.2. taisyklingai sėdėti; 

30.3. negadinti Gimnazijos inventoriaus; 

30.4. saugoti vadovėlius ir kitas mokymo priemones; 

30.5. sutvarkyti savo darbo vietas (pasibaigus pamokai, kabinetas turi būti paliekamas 

tvarkingas). 

31. Darbo vietas mokiniams skiria pamoką vedantis pedagogas. Pamokos metu darbo vieta 

gali būti keičiama. 
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32. Gimnazijos pedagogas, siekdamas užtikrinti Gimnazijos bendruomenės narių ir (ar) 

aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų: 

32.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

32.2. iškviesti Gimnazijos direktorių ar jo įgaliotą atstovą (direktoriaus pavaduotoją 

ugdymui, socialinį pedagogą); 

32.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

32.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 

33. Taikant numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į mokinio specialiuosius 

ugdymosi poreikius, jo sveikatos būklę, psichologinę savijautą ir kitas poveikio priemonės 

parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes. 

34. Numatytos poveikio priemonės taikomos mokiniui tik tada, kai Gimnazija yra 

išnaudojusi visas kitas galimas priemones ir švietimo pagalbos teikimo galimybes (pavyzdžiui, vesti 

individualūs pokalbiai su mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais) arba bent vienu iš jų ir kitos 

priemonės) ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai vaiko elgesys daro 

žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui. Kitais 

atvejais į mokinio padarytus Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių, mokinio elgesio normų ir (ar) 

mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų nustatyta tvarka. 

35. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuojamas 

Gimnazijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš 

jų, taip pat, esant būtinybei, savivaldybės vaiko teisių apsaugos skyrius ir (ar) teritorinė policijos 

įstaiga. 

36. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir Gimnazijos darbuotojo veiksmus mokinio 

atžvilgiu privalu fiksuoti raštu Gimnazijos direktoriaus nustatyta tvarka. Gimnazijos darbuotojas 

pagrįstus fizinius veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama: 

36.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo; 

36.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, Mokyklos 

darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis; 

36.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų 

asmenų saugumui; 

36.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius 

Gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti; 

36.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo 

galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką; 

36.6. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar Gimnazijos renginį, kai jis nepaiso 

pakartotinių reikalavimų ir raginimų laikytis elgesio taisyklių, išvedant jį iš patalpos (pavyzdžiui, 
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klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka mokytojo 

paskirtas užduotis kitoje Gimnazijos patalpoje, prižiūrimas Gimnazijos direktoriaus paskirto 

darbuotojo, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Gimnazijos renginio metu pašalintas 

mokinys turi būti prižiūrimas Gimnazijos direktoriaus paskirto darbuotojo, kol teigiamai pasikeičia 

mokinio elgesys (pavyzdžiui, mokinys nusiramina, pasižada tinkamai elgtis ir pan.) arba kol mokinį 

pasiima jo tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių 

priežasčių jie pasiimti mokinio negali arba organizuoti mokinio perdavimą tėvams (globėjams, 

rūpintojams) arba bent vienam iš jų nėra tikslinga. 

37. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant 

potencialiam atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam 

mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina iššokti, ar pan.), 

vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant mokinio veiksmus. Mokinio 

sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti 

mokinių muštynes, jeigu nėra kitų galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai 

siekiama nutraukti mokinio save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir 

pan.). 

38. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:  

38.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus; 

38.2. mokinį vedant už rankos;  

38.3. guodžiant mokinį; 

38.4. pasveikinant mokinį; 

38.5. padedant neįgaliam mokiniui; 

38.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti; 

38.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus; 

38.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese 

naudojamas priemones;  

38.9. teikiant pirmąją pagalbą. 

39. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas 

mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie: 

39.1. naudojami kaip bausmė; 

39.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę; 

39.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą; 

39.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga. 

40. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai. 
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41. Gimnazijos darbuotojas, taikydamas pagrįstus fizinius veiksmus, visada privalo 

vadovautis minimalių būtinų fizinių veiksmų panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui 

principu. 

42. Išsiųsti mokinius iš pamokos įvairiais reikalais (atnešti sąsiuvinių, sportinę aprangą, 

pinigų ir t.t.) draudžiama. Esant reikalui (mokiniui prašant) mokinį galima išleisti 3-5 minutėms 

gamtiniams – higieniniams reikalams atlikti. 

43. Kiekvienų mokslo metų pradžioje (per pirmą vedamą pamoką) mokytojas privalo 

pasirašytinai supažindinti mokinius su saugaus elgesio kabinete ar klasėje Gimnazijos direktoriaus 

patvirtintomis taisyklėmis, klasės vadovas – pasirašytinai supažindina mokinius su Gimnazijos 

darbo tvarkos taisyklėmis. Mokytojas yra atsakingas už jo pamokoje ar popamokinėje veikloje 

dalyvaujančių mokinių sveikatą ir gyvybę. 

44. Pertraukų metu be mokytojo priežiūros mokinius nerekomenduojama palikti klasėje ar 

kabinete, tačiau palikus, už tų mokinių sveikatą ir gyvybę bei tvarką klasėje ar kabinete yra 

atsakingas juos palikęs mokytojas. 

45. Mokytojas atsako už patalpų (kabineto, klasės, sporto salės, nusirengimo kambarių, 

dirbtuvių), kuriose dirba, turto saugumą, švarą ir tvarką pamokų ir pertraukų metu. Paaiškėjus, kad 

koks nors daiktas dingo, buvo sulaužytas ar sugadintas jo darbo metu, išaiškina padariusį žalą 

asmenį ir išreikalauja iš jo atlyginti nuostolius arba suremontuoti daiktą. 

46. Kūno kultūros mokytojai paskiria atsakingus mokinius už persirengimo kambarių 

tvarką. Mokinius mokytojai privalo įspėti, kad jie nepaliktų vertingų daiktų persirengimo 

kambariuose, sudaryti galimybę juos pasidėti mokytojo užrakinamame stalčiuje ar spintelėje. 

Mokytojai privalo patikrinti persirengimo kambarių būklę prieš kiekvieną užsiėmimą ir po jo. 

47. Už vertinimo informacijos surašymą į elektroninį dienyną atsakingi dalykų mokytojai. 

Pažymiai turi būti surašyti nedelsiant. Įrašų koregavimui skiriama 14 dienų. 

48. Namų darbai mokiniams skiriami iki pamokos pabaigos. Mokytojai privalo reikalauti, 

kad mokiniai namų darbų užduotis užsirašytų sąsiuvinyje. Skiriant namų darbus, reikia laikytis 

nustatytų higienos normų. 

49. Po darbo pedagogas turi palikti savo darbo vietą tvarkingą, paimtas iš kitur mokymo 

priemones grąžinti į joms skirtą vietą. 

50. Ugdymo apskaita vedama elektroniniame dienyne vadovaujantis gimnazijos 

elektroninio dienyno pildymo taisyklėmis. 

51. Draudžiama išsinešti iš kabineto (klasės) arba pernešti į kitus kabinetus bet kurias 

priemones be kabineto (klasės) vedėjo žinios. 
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52. Mokinių rašto darbus reikia taisyti su raudonu arba žaliu rašikliu. Rekomenduojama 

mokinių atsiskaitymo darbus laikyti tam skirtoje vietoje kabinete ar klasėje iki mokslo metų 

pabaigos. 

53. Rašomuosius darbus patikrinti ir grąžinti ne vėliau kaip po savaitės, tik didesnės 

apimties literatūrinių rašinių tikrinimas gali užtrukti ilgiau, bet ne ilgiau kaip 14 dienų. 

54. Pedagogai reguliariai tikrina mokinių žinias, jas vertina; gavusiam nepatenkinamą 

pažymį mokiniui sudaro galimybę pakartoti atsiskaitymą. 

55. Apie kontrolinių darbų datas praneša iš anksto (bent prieš savaitę arba pusmečio 

pradžioje). 

56. Jei pusė ar daugiau rašomųjų darbų įvertinta 1-3 balais, pažymiai į elektroninį 

dienyną nerašomi. Darbas perrašomas. 

57. Dalyko mokytojai reguliariai informuoja klasės vadovą apie problemiškų mokinių 

(turinčių elgesio ir kitokių nukrypimų) mokymąsi, drausmę, lankomumą. Pranešimo formą 

(raštu ar žodžiu) suderina tarpusavyje. 

58. Laikosi raštvedybos reikalavimų ir reikalauja iš mokinių rašto kultūros. 

59. Iš pamokų išleisti mokinius anksčiau skambučio draudžiama, išskyrus su budėjimu 

susijusius atvejus. Pagal pamokų tvarkaraštį vykstantys užsiėmimai ir suderinus su gimnazijos 

direktoriumi gali užtrukti ne pamoką (trumpiau arba ilgiau). Tokiais atvejais mokytojas prižiūri, 

kad mokiniai išeitų iš kabineto tyliai ir netriukšmautų koridoriuose. 

60. Jeigu reikia išleisti mokinius iš pamokų organizuojant renginius ar vykstant į sporto 

varžybas, suinteresuotas mokytojas suderina su Gimnazijos direktoriumi, paskelbia mokytojų 

kambaryje ir paduoda klasės vadovui šių mokinių sąrašą, kaip pagrindą nežymėti mokinių 

nedalyvavimo pamokose. 

61. Atsakingas už kalbos kultūrą mokytojas turi kontroliuoti Gimnazijoje leidžiamų 

sienlaikraščių ir kitų lietuvių kalba viešai skelbiamų raštų kalbą. 

62. Visi mokytojai ir kiti mokytojų tarybos nariai privalo dalyvauti Gimnazijos tarybos 

posėdžiuose. Direkciniuose ir darbiniuose pasitarimuose, mokinių tėvų susirinkimuose ar kituose 

renginiuose jie privalo dalyvauti, jei to prašo Gimnazijos vadovybė. 

63. Visi mokytojai administracijos reikalavimu iki jos nustatyto termino privalo pateikti 

informaciją, susijusią su darbu. 

64. Pamokų metu įeiti į klasę pašaliniams asmenims draudžiama. Esant būtinam reikalui 

turi gauti mokytojo sutikimą. 

65. Mokytojas, organizuojąs pamoką ar renginį už Gimnazijos ribų, turi pranešti 

Gimnazijos vadovybei. 
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66. Įvykus traumai pamokos, papildomo ugdymo užsiėmimo metu mokytojai privalo 

patys parašyti paaiškinimą Gimnazijos direktoriui ir surinkti mokinių, mačiusių įvykį, 

paaiškinimus (pirmiausia turi būti suteikta pirmoji medicininė pagalba). 

67. Pastebėjus pamokų metu susirgusį mokinį, mokytojas iškviečia Gimnazijos 

sveikatos priežiūros specialistą. Nesant specialisto, iškviečiama greitoji medicininė pagalba, 

pranešama mokinio tėvams. Įvykus nelaimingam atsitikimui, mokytojas informuoja Gimnazijos 

vadovybę ir klasės vadovą. Klasės vadovas praneša tėvams. 

68. Iškviesti mokytoją iš pamokos pokalbiui prie telefono galima tik esant labai 

svarbiam reikalui. Tuo laiku su mokiniais klasėje lieka iškvietęs asmuo. 

69. Moksleivių atostogų metu mokytojui gali būti pavestas kitas darbas, reikalingas 

Gimnazijai ir susijęs su ugdomąja veikla. 

70. Išleisti mokinius iš pamokos bet kokiems darbams ar užklasiniams renginiams be 

Gimnazijos vadovų ir mokytojo sutikimo draudžiama. 

71. Mokytojas laisvą nuo pamokų dieną naudoja savo nuožiūra. Tačiau dalyvavimas 

Mokytojų tarybos posėdžiuose, susirinkimuose, pasitarimuose mokytojui privaloma. Jei negali 

dalyvauti, iš anksto praneša direktoriui. 

72. Mokytojų tarybos posėdžiuose ar kituose renginiuose mokytojas aktyviai dalyvauja 

ir laikosi etikos reikalavimų. 

73. Kūno kultūros ir technologijų mokytojai pamoką baigia taip, kad mokiniai spėtų 

persirengti, bet ne anksčiau kaip prieš penkias minutes. 

74. Kūno kultūros ir technologijų mokytojai neatleidžia mokinių, kurie negali aktyviai 

dalyvauti pamokoje (po ligos, neturi aprangos). Jie turi stebėti pamoką, padėti mokytojui 

organizuoti ją. 

75. Suderinus su mokytoju mokiniai išleidžiami iš pamokos Gimnazijos sveikatos 

priežiūros specialisto reikalavimu profilaktiniams sveikatos patikrinimams, skiepijimui ir t.t. 

76. Mokytojai privalo tarnybiniu pranešimu informuoti direktorių apie netinkamą mokinių 

elgesį gimnazijoje ir už jos ribų. 

77. Per pertrauką mokiniai dirba tik tuo atveju, jeigu yra nepertraukiamas darbo procesas. 

Tada galima sutrumpinti antrąją pamoką tiek, kiek truko pertrauka. 

78. Gimnazijos pedagogai dirba direktoriaus įsakymu sudarytose egzaminų ir pasiekimų 

patikrinimų vykdymo ir vertinimo komisijose. Vadovaujasi Gimnazijos nuostatais. 

79. Klasės vadovai: 

79.1. kasdien seka mokinių lankomumą (elektroniniame dienyne), nedelsdamas imtis 

priemonių pamokų praleidinėjimui išsiaiškinti; 
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79.2. veda pamokų lankomumo apskaitą vadovaudamiesi lankomumo apskaitos 

taisyklėmis, reikalauja, kad praleidę pamokas mokiniai pristatytų raštiškus tėvų paaiškinimus ar 

gydytojų pažymas. Apie nuolat praleidinėjančius pamokas be pateisinamos priežasties mokinius 

informuoja socialinį pedagogą, kartu su juo mokiniai lankomi namuose, surašomi aktai, kurie 

pristatomi direktoriui; 

79.3. palaiko ryšius su tėvais. Ne rečiau kaip kartą per pusmetį organizuoja savo klasės 

tėvų susirinkimus. Domisi auklėtinių gyvenimo ir buities sąlygomis, specialius poreikius 

turintiems ir remtiniems mokiniams pagal galimybes suteikia reikalingą paramą; 

79.4. ugdo mokinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėja 

dorovę, sveiką gyvenseną, kontroliuoja auklėtinių aprangą, išvaizdą ir tvarkingumą; 

79.5. rodo iniciatyvą užklasinei veiklai organizuoti. Organizuoja ir kontroliuoja mokinių 

dalyvavimą Gimnazijos veikloje ir renginiuose, organizuoja auklėjimo valandėles; 

79.6. po Mokytojų tarybos posėdžio klasės vadovas supažindina tėvus su pusmečio, 

metiniais rezultatais. Per 3 dienas po direktoriaus įsakymo turi supažindinti mokinius ir jų tėvus 

su jo turiniu (mokinys liko kurso kartoti, gavo papildomus darbus, išbrauktas iš mokinių sąrašų, 

pareikšta padėka ar nuobauda ir kt.) 

79.7. jei mokinys išstoja iš Gimnazijos, klasės vadovas sutvarko šiuos dokumentus: 

paima tėvų prašymą direktoriaus vardu (motyvuotai nurodant tolimesnę moksleivio veiklą); 

pareikalauja iš mokinio atsiskaitymo su Gimnazija lapelio su parašais, pateikia raštinės vedėjai 

mokymosi įvertinimus (iš elektroninio dienyno) pažymai užpildyti; asmens bylą paruošia 

persiuntimui; elektroniniame dienyne pažymi apie mokinio išvykimą; 

79.8. baigiantis mokslo metams, klasių vadovai sutvarko elektroninį dienyną, į bylą įrašo 

reikiamus duomenis, pažymi apie apdovanojimus ir nuobaudas. Visą dokumentaciją įteikia 

direktoriaus pavaduotojams; 

79.9. įvykus incidentui Gimnazijoje, klasės vadovas informuoja tėvus tą pačią dieną; 

79.10. likus mėnesiui iki pusmečio pabaigos, klasės vadovas elektroninio dienyno vidaus 

žinute informuoja tėvus apie galimus neigiamus pusmetinius pažymius; 

79.11. domisi mokinių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, galimybes ir interesus. 

Domisi ir žino kiekvieno mokinio sveikatos būklę, reikalui esant, informuoja apie tai dėstančius 

toje klasėje mokytojus; 

79.12. imasi visų reikiamų priemonių padėti vaikui, patyrusiam smurtą, prievartą, 

seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą. Informuoja Gimnazijos socialinį pedagogą, 

psichologą, arba Gimnazijos administraciją; 

79.13. rūpinasi klasės mikroklimatu, padeda spręsti auklėtinių tarpusavio santykių 

problemas; 
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79.14. padeda moksleiviams pasirinkti tolesnę mokymosi ar veiklos sritį; 

79.15. apie nedrausmingą ir nepažangų mokinį praneša tėvams ar globėjams. Jei tėvai 

nereaguoja, kreipiasi į Gimnazijos administraciją; 

79.16. organizuoja saugaus elgesio instruktažus, mokiniai pasirašo saugaus elgesio 

instruktavimo lapuose (iš elektroninio dienyno). 

80. Kabinetų vadovai: 

80.1. skiriami direktoriaus įsakymu;  

80.2. atsako už mokymo priemonių bei inventoriaus efektyvų naudojimą kabinetuose ir 

vykdo naujai gaunamų mokymo priemonių apskaitą (turi turėti gautų mokymo priemonių 

sąrašą); 

80.3. turi teisę laikinai paskolinti priemonę, tačiau vis tiek jis lieka atsakingas už ją; 

80.4. kartu su klasės vadovais ar sveikatos priežiūros specialistu aptaria mokinių 

sėdėjimą kabinetuose (atsižvelgiant į gydytojų rekomendacijas) ir reikalauja iš mokinių 

materialinės atsakomybės už kabineto inventorių; 

80.5. Vasaros atostogų laikotarpiu technines mokymo priemones (kompiuterius, 

projektorius ir kt.) atiduoda saugoti direktoriaus pavaduotojui ūkiui, kabinetą palieka tvarkingą. 

81. Mokinių instruktavimas: 

81.1. Klasių vadovai privalo kiekvienų mokslo metų pradžioje pravesti Pasirašytinai 

įvadinį instruktažą mokiniams, supažindinti su saugaus elgesio reikalavimais Gimnazijoje bei 

saugaus eismo taisyklėmis (saugus kelias į Gimnaziją). Taip pat mokinius pasirašytinai 

supažindina su Gimnazijos darbo tvarkos taisyklėmis, mokinių teisėmis ir pareigomis, primena 

mokinio (vieno iš mokinio tėvų) ir Gimnazijos sudarytos sutarties turinį. 

81.2. Mokytojai kiekvienų mokslo metų pradžioje privalo pasirašytinai instruktuoti 

mokinius, kaip saugiai elgtis kabinete ar klasėje. Būtini detalesni instruktažai dirbtuvėse, buities 

darbų, kūno kultūros, chemijos, informatikos ir fizikos kabinetuose.  

81.3. Mokiniai turi būti instruktuojami pasikeitus darbo pobūdžiui.  

81.4. Klasių vadovai privalo instruktuoti mokinius kiekvienais metais šiomis temomis 

(pravedus instruktažą, mokiniai privalo pasirašyti): saugus kelias į Gimnaziją; slidus kelias (pirmą 

kartą pasnigus ar pašalus); kaip elgtis su sprogstamomis ir degiomis medžiagomis; atsargiai ant 

ledo (atsiradus ledui); maudymasis; žolės deginimas. 

82. Vaikų turizmo renginių organizavimas. 

82.1. Vaikų turizmo renginį organizuojantis mokytojas turi būti atestuotas saugos ir 

sveikatos klausimais (turi turėti galiojantį vaikų turistinio renginių organizatoriaus pažymėjimą) ir 

paskirtas direktoriaus vadovauti renginiui. 



 16

82.2. Vaikų turizmo renginio vadovas pateikia gimnazijos direktoriui įsakymu tvirtinti 

šiuos dokumentus: 

82.2.1. renginio nuostatus (su stovyklos, varžybų ar sąskrydžio tikslais ir uždaviniais); 

82.2.2. detalų ekskursijos, žygio išvykos maršrutą (lankomi objektai, atstumas tarp jų, 

trukmė, poilsio vietos, nakvynės vieta ir kt.) 

82.2.3. renginio saugos ir sveikatos instrukciją, pagal kurią mokiniai bus instruktuojami; 

82.2.4. renginyje dalyvaujančių mokinių sąrašą. 

82.3. Apie renginį raštu informuojami mokinių tėvai. 

83. Pusmečių ir metinių pažymių vedimo tvarka: 

83.1. Mokytojas kiekvieną mokinį per pusmetį turi įvertinti ne mažiau kaip tris kartus  

83.2. Pusmečio pažymys vedamas skaičiuojant gautų pažymių aritmetinį vidurkį ir 

apvalinant iki sveiko skaičiaus (pvz.: jei vidurkis 8,3 - vesti 8, jei vidurkis 8,5 - vesti 9, jei vidurkis 

8,7 - vesti 9).  

83.3. Metinis pažymys vedamas skaičiuojant pusmečių pažymių aritmetinį vidurkį ir 

apvalinant iki sveiko skaičiaus arba imant visų per mokslo metus gautų pažymių aritmetinį vidurkį 

ir apvalinant iki sveiko skaičiaus (tai rekomenduotina tuo atveju, jei nors vienas pusmečio 

pažymys buvo vestas iš „svyruojančio” pažymio, pvz.: I pusmetyje iš 3,5 išvestas ar pan.). 

83.4. Neatestuotu laikyti tokį mokinį, kuris nebuvo daugiau kaip pusėje pamokų ir 

neatsiskaitė už išeitą kursą. Mokytojas gali jį pusmetyje neatestuoti, nors mokinys ir turi pažymių, 

iš kurių galima išvesti pusmečio pažymį; 

83.5. Jei mokinys nelankė pamokų dėl pateisinamos priežasties, mokytojas gali organizuoti 

įskaitą ir vesti pusmečio pažymį; 

83.6. Jei pažymių vedimo tvarką ir vertinimo sistemą reglamentuoja ŠMM dokumentai, 

reikia vadovautis pastaraisiais.  

V. MOKINIŲ PRIĖMIMO IR IŠVYKIMO, KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA 

84. Mokinių išvykimas iš Gimnazijos: 

84.1. Iš Gimnazijos išvykstančių keliamųjų klasių mokinių tėvai ar globėjai direktoriui 

pateikia raštišką prašymą, kuriame nurodo išvykimo laiką, vietą ir priežastį. Jei mokinys išvyksta 

be prašymo, jo klasės vadovas apie tai turi nedelsdamas informuoti direktorių. Mokiniai, sulaukę 

16 metų, turi teisę patys pateikti prašymą dėl išstojimo iš Gimnazijos; 

84.2. Nutraukiama mokymosi sutartis (tai patvirtinama kliento ir direktoriaus parašais); 

84.3. Išvykstantis iš Gimnazijos mokinys privalo visiškai atsiskaityti su Gimnazija, t.y. 

pateikti direktoriui nustatytos formos atsiskaitymo lapelį; 
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84.4. Atsiskaičiusiems su Gimnazija mokiniams išduodami mokslo baigimo pažymėjimai, 

o reikalui esant ir pažymos apie turėtus pusmečio (trimestrinius) ir kitus pažymius; 

84.5. Mokinio išvykimas iš Gimnazijos įforminamas direktoriaus įsakymu. 

85. Mokiniai į Gimnaziją priimami steigėjo nustatyta tvarka. 

86. Klasės komplektuojamos steigėjo nustatyta tvarka. 

87. Mokiniai į klases paskirstomi tokiu būdu: 

87.1. į pirmas klases mokiniai paskirstomi bendru direktoriaus ir būsimųjų tų klasių vadovų 

susitarimu, atsižvelgiant į mokinių skaičių, berniukų ir mergaičių santykį ir į tėvų pageidavimus; 

87.2. esant reikalui mokiniu į kitas klases paskirsto (perskirsto) direktorius ir buvę tų klasių 

vadovai, atsižvelgdami į mokinių ir jų tėvų pageidavimus, mokytojų pasiūlymus ir susidariusią 

realią situaciją (užsienio kalbų ir pagilintą dalykų mokymą, mokinių skaičių, mergaičių bei 

berniukų santykį ir kt.); 

87.3. mokslo metų eigoje atvykusius mokinius į klases skirsto direktorius. 

VI. REIKALAVIMAI NEPEDAGOGINIAMS DARBUOTOJAMS. 

88. Visi nepedagoginiai darbuotojai vadovaujasi pareiginiais aprašymais ir direktoriaus 

patvirtintu darbo grafiku. 

89. Tarnybinių patalpų valytojos patalpas turi valyti plauti po pamokų ir po popamokinių 

renginių, netrukdydamos mokytojams ir mokiniams dirbti. Parketo vaškavimo, langų stiklų ir 

lempų gaubtų valymo darbus atlieka pagal direktoriaus pavaduotojo ūkio daliai sudarytą grafiką. 

90. Tarnybinių patalpų valytojos koridorius ir sanitarinius mazgus privalo valyti po 

kiekvienos pertraukos. 

91. Gimnazijos kiemsargis kiekvieną darbo dienos rytą, prieš mokiniams ir mokytojams 

ateinant į Gimnaziją, turi nušluoti takus, laiptus ir kiemą, žiemos metu nukasti sniegą, nudaužyti 

ledą nuo Gimnazijos laiptų ir juos pabarstyti smėliu. 

92. Rūbininkės kiekvieną darbo dieną darbą pradeda viena valanda anksčiau, nei prasideda 

pamokos. Jos visą laiką privalo būti rūbinėse, kol mokiniai atsiima visus drabužius. Išeiti iš rūbinių 

jų neužrakinus, nors ir kelioms minutėms, griežtai draudžiama. Pagal sudarytą grafiką jos turi 

budėti rūbinėje ir Gimnazijos organizuojamų renginių metu. 

VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS, SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONIŲ 
SISTEMA. 

93. Bendrosios mokinių elgesio taisyklės: 

93.1. elkis su žmonėmis taip, kaip norėtum, kad su tavimi elgtųsi kiti; 

93.2. lavink savo kūną, sielą ir protą; 

93.3. rūpinkis savo sveikata; 



 18

93.4. nevėluok; 

93.5. būk tvarkingas; 

93.6. laikykis duoto žodžio; 

93.7.  gerai atlik savo pareigas; 

93.8. tausok savo ir visuomenės turtą; 

93.9. laikykis elgesio kultūros;  

93.10. gerbk gimtąją kalbą. 

94. Reikalavimai mokiniams: 

94.1. Mokiniai į Gimnaziją turi ateiti su tvarkinga apranga ir švariais batais, gimnazistai – 

su uniforma (išskyrus svarbias priežastis). Kūno kultūros ir šokio pamokoms reikia turėti tinkamą 

aprangą (tai išsamiau reglamentuoja šių dalykų mokytojai); 

94.2. Atėję į Gimnaziją mokiniai turi nusivilkti viršutinius drabužius rūbinėje (esant 

higienos normoms atitinkančiai temperatūrai). Rekomenduojama persiauti batus. Kabinetuose 

(klasėse) būti su sportine apranga, kuri dėvima per aktyvaus judėjimo užsiėmimus, neleidžiama; 

94.3. Kiekvienas mokinys kabinete (klasėje) užima mokytojo jam skirtą vietą ir atsako už 

ją; 

94.4. Mokiniai kabinete (klasėje) gali naudotis priemonėmis tik mokytojui leidus ir atsako 

už jų sutvarkymą; 

94.5. Nepadaręs namų darbų mokinys apie tai turi pranešti mokytojui pamokos pradžioje; 

94.6. Mokinys, pamokos metu norėdamas atsakyti į klausimą, paklausti ar kreiptis į 

mokytoją, turi pakelti ranką; 

94.7. Atsakinėdami iš vietos mokiniai gali neatsistoti, jei taip sutarta su mokytoju; 

94.8. Mokiniai privalo tausoti Gimnazijos turtą: nespardyti, neaprašinėti sienų, suolų, 

palangių ir kitų daiktų paviršių, taupyti elektros energiją. Už Gimnazijos turto tyčinį sugadinimą 

atsakingas kiekvienas mokinys materialiai; 

94.9. Pamokų metu mobilieji telefonai laikomi jiems skirtoje vietoje (su mokytoju 

suderintoje) išjungus garsinį signalą; 

94.10. Knygas reikia aplenkti. Sąsiuvinio išorė ir vidus privalo atitikti vieningus kalbos 

reikalavimus ir būti tvarkingi. Sąsiuvinių skaičių kiekvienam dalykui nustato mokytojai; 

94.11. Esant reikalui mokiniams leidžiama būti Gimnazijoje iki 17 val. Ilgiau leidžiama 

būti tik su mokytoju; 

94.12. Jeigu mokiniui po pamokų tuo pačiu metu reikia eiti į kelis renginius, tai jis eina į 

tą, kuris vyksta pagal popamokinio darbo tvarkaraštį išskyrus atvejus, kai renginys yra labai 

svarbus; 
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94.13. Mokinys Gimnazijoje ir už jos ribų turi pagarbiai elgtis su mokytojais ir kitais 

Gimnazijos darbuotojais; 

94.14. Kiekvienas mokinys turi teisę atsisakyti atsakinėti arba rašyti kontrolinį darbą dėl 

labai svarbios priežasties, prieš pamoką pranešęs mokytojui. Atsiskaitymo laikas suderinamas su 

mokytoju. Mokinys, be pateisinamos priežasties neatvykęs į atsiskaitymą, gali būti įvertintas 

neigiamu pažymiu arba atsiskaito mokytojo nurodytu laiku. Apie tokius atvejus dalyko mokytojas 

informuoja mokinio tėvus; 

94.15. Esant reikalui, mokiniai gali skųstis žodžiu ir raštu (gindami savo teises) 

mokytojams, klasių vadovams, socialiniam pedagogui, Gimnazijos direktoriui ir direktoriaus 

pavaduotojams, Gimnazijos tarybai. 

95. Draudimai mokiniui. Mokiniui draudžiama: 

95.1. įsinešti į Gimnaziją ginklų, peilių, dujų balionėlių, sprogstamųjų medžiagų 

(pirotechnikos), toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų, 

alkoholio, tabako gaminių; 

95.2. įsinešti į Gimnaziją daiktų, nesusijusių su mokymusi (saulėgrąžų ir kt.) išskyrus 

laisvalaikio praleidimo priemones ir su mokinių tėvų pavedimais susijusius daiktus; 

95.3. trukdyti vesti pamokas ir renginius; 

95.4. be mokytojo leidimo imti Gimnazijos ar mokytojo dokumentus: asmens bylas ir kt. 

95.5. Gimnazijoje ir jos teritorijoje šiukšlinti; 

95.6. žaisti žaidimus iš pinigų ar daiktų; 

95.7. vartoti necenzūrinius žodžius (keiktis); 

95.8. rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus, vartoti narkotines ir psichotropines medžiagas; 

95.9.  savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, vartoti fizinį ir psichologinį 

smurtą; 

95.10. tyčiotis iš mokinių ir Gimnazijos darbuotojų, pravardžiuotis; 

95.11. naudotis mobiliuoju ryšiu ir kitais el. įrenginiais pamokų ar kitų mokyklos reginių 

metu. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę paimti telefoną ar kitą el. įrenginį, 

grąžinant jį tik mokinio tėvams. 

95.12. Gimnazijoje ir jos teritorijoje filmuoti ar fotografuoti mobiliuoju telefonu ar kitu el. 

įrenginiu išskyrus atvejus, kai filmavimas vyksta suderinus su filmuojamaisiais ir jei tai tarnauja 

ugdymo tikslams. Iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokykla turi teisę paimti telefoną ar kitą el. 

įrenginį, grąžinant jį tik mokinio tėvams. Mokiniui, pakartotinai pažeidusiam šias naudojimosi el. 

įrenginiais taisykles,  Gimnazija turi teisę uždrausti įsinešti į Gimnaziją ir jos teritoriją mobiliojo 

ryšio ir el. įrenginį arba juos paimti grąžinant tik išvykstant iš Gimnazijos; 
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95.13. įsinešti į Gimnaziją garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, 

kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją. 

95.14. pamokos metu vaikščioti klasėje ar koridoriais ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. 

95.15. pamokos metu savavališkai išeiti iš kabineto; 

95.16. pritaikant raktus, atrakinėti bet kurias Gimnazijos patalpų duris; 

95.17. ateiti į pamokas, popamokinius renginius netvarkingai, nešvariai apsirengus ar 

vėluoti; 

95.18. išnešti iš kabineto (klasės) įrengimus ar kitus daiktus be mokytojo leidimo; 

95.19. pertraukų ir pamokų metu stumdytis, triukšmauti, smarkiai, bėgioti, sėdėti ant 

palangių; 

95.20. Gimnazijos teritorijoje elgtis vienas su kitu intymiai (stovėti susiglaudus ar 

apsikabinus, bučiuotis ir kt.); 

95.21. mesti į kriaukles ir klozetus skudurus, popierių ir kitus daiktus, palikti atsuktus 

vandens čiaupus; 

95.22. atsinešti brangius daiktus, dideles pinigų sumas, (atsinešus už jų saugumą atsako 

pats mokinys); 

95.23. savavališkai naudoti atvirą ugnį; 

95.24. atsivesti į Gimnaziją pašalinius asmenis; 

95.25. pasisavinti (vogti) jam nepriklausančius daiktus. 

96. Mokinių skatinimo sistema. 

97. Mokiniai už pasiekimus įvairiose srityse skatinami šiais būdais: 

97.1. klasės vadovo padėka mokiniui; 

97.2. klasės vadovo padėka mokinio tėvams; 

97.3. direktoriaus padėka mokiniui; 

97.4. direktoriaus padėka mokinio tėvams; 

97.5. mokytojų tarybos padėka mokiniui; 

97.6. mokytojų tarybos padėka mokinio tėvams; 

97.7. Gimnazijos garbės raštu; 

97.8. asmenine dovana; 

97.9. ekskursija po rajoną, apskritį, respubliką; 

97.10. organizuojama švente; 

97.11. suteikiamas laisvas pamokų lankymas. 

98. Į Gimnazijos garbės lentą po kiekvieno pusmečio už nepriekaištingą elgesį labai gerą ir 

gerą mokymąsi patalpinamos mokinių nuotraukos Mokytojų tarybos nutarimu: 



 21

98.1. 1-4 klasių geriausi mokiniai, jei jie yra nepriekaištingo elgesio, stropiai mokosi (turi 

visų dalykų A lygmens įvertinimą), aktyviai dalyvauja klasės bei Gimnazijos popamokinėje 

veikloje (mokytojo teikimu); 

98.2. 5-12 kl. mokinių, jei jie: 

98.2.1. yra nepriekaištingo elgesio: 

98.2.2. pusmečio pažymių vidurkis didesnis už 9,2 (1G-4G kl.) ir 9,5 (5-8 kl.); 

98.2.3. pusmetyje neturi žemesnių pažymių už 7; 

98.2.4. galimos išimtys. Tada sprendžia Mokytojų taryba; 

98.3. Į baigusių Gimnaziją mokinių garbės lentą patalpinamos nuotraukos abiturientų, kurie 

ją baigia su pagyrimu. 

99. Drausminimo priemonės. 

100. Už įvairius prasižengimus mokiniai baudžiami šiais būdais: 

100.1. klasės vadovo pastaba ir papeikimu; 

100.2. direktoriaus pastaba, papeikimu ir griežtu papeikimu; 

100.3. mokytojų tarybos papeikimu; 

100.4. apribojimu lankyti mokyklą iki 1 mėn. (Mokytojų tarybos sprendimu); 

100.5. popamokinių renginių lankymo apribojimu; 

100.6. pašalinimu iš Gimnazijos (pagal veikiančius įstatymus). 

101. Apie bausmes informuojami mokinių tėvai. 

VIII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA. 

102. Pamokų ir popamokinių renginių laikas: 

102.1. mokslo metų pradžią, pabaigą ir mokinių atostogas reglamentuoja Gimnazijos 

ugdymo planas; 

102.2. Gimnazija dirba 5 dienas per savaitę. Šeštadienis, sekmadienis - nedarbo dienos. 

Mokytojams ir mokiniams sutikus šeštadieniais (išskirtiniais atvejais ir sekmadieniais) gali būti 

organizuojamos dalykinės olimpiados ir kiti popamokiniai renginiai mokiniams. Už darbą tomis 

dienomis mokytojams pridedama dienos prie kasmetinių atostogų; 

102.3. pamokų ir pertraukų laikas: 

Pamokos Laikas Pertraukos 
1 8.00-8.45 10 min. 
2 8.55-9.40 15 min. 
3 9.55-10.40 10 min. 
4 10.50-11.35 25 min. 
5 12.00-12.45 20 min. 
6 13.05-13.50 10 min. 
7 14.00-14.45  
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102.4. Vieną savaitės dieną organizuojami klasių vadovų susitikimai su klasėmis, pamokos 

tą dieną prasideda 8.35 val. o pamokų ir pertraukų trukmė nesikeičia. 

102.5. pamokų laikas gali būti trumpinamas (direktoriaus nurodymu) šventinių, metodinių 

renginių ir posėdžių dienomis bei neatitinkant sanitarinių higieninių reikalavimų normoms (esant 

šaltoms patalpoms). Pamokos laikas gali būti sutrumpintos iki 30 minučių; 

102.6. pamokos pradedamos ir baigiamos skambučiais. Prieš pamokos pradžią 

skambinama 2 kartus, tarp I ir II skambučio turi būti 2 minučių tarpas; 

102.7. pirmų klasių mokiniai dirba pagal bendrą Gimnazijos skambučių sistemą, tačiau 

pamokoje turi daryti 10 minučių pertrauką, kurios metu jie gali žaisti neišeidami iš klasės; 

102.8. pamokų laikas gali būti keičiamas administracijos nuožiūra, jei tas keitimas yra 

reikalingas; 

102.9. pamokos ir popamokiniai renginiai vyksta pagal direktoriaus patvirtintus 

tvarkaraščius; 

102.10. pamokų, būrelių, fakultatyvų, klubų, ratelių ir organizacijų tvarkaraščiai turi būti 

patalpinti mokytojams ir mokiniams matomose vietose; 

102.11. mokytojas, norintis vesti renginį, nenumatytą tvarkaraštyje, privalo iš anksto gauti 

direktoriaus leidimą; 

102.12. vakarai mokiniams (išskyrus kalėdinį-naujametinį ir šimtadienį) vedami žiemos 

laiku nuo 18.00 val. iki 22.00 val., vasaros laiku - nuo 19.00 val. iki 23.00 val. Kalėdinio – 

naujametinio vakaro ir šimtadienio pradžios ir pabaigos laiką nustato Gimnazijos administracija. 

Išimtinais atvejais vakaro laikas gali būti keičiamas direktoriui leidus; 

102.13. 5-12 klasėms neformaliojo švietimo užsiėmimai gali prasidėti ne anksčiau kaip po 6 

pamokų; 

102.14. mokiniai per dieną rašo ne daugiau kaip vieną kontrolinį darbą. 

103. Pedagoginio krūvio skirstymas. Mokytojų keitimasis ir pavadavimas: 

103.1. pamokų ir popamokinės veiklos krūvius skirsto Gimnazijos vadovybė. Iškilusius 

tokio pobūdžio konfliktus sprendžia bendras vadovybės ir mokytojų atstovų posėdis. Posėdyje 

mokytojų atstovų skaičius negali būti didesnis už vadovybės narių skaičių; 

103.2. klasės vadovu skiriamas mokytojas, turintis toje klasėje pamokų. Klasės vadovus 

skiria direktorius. 

104. Mokytojų keitimasis ir pavadavimas: 

104.1. nesant dalyko mokytojo pamokas pavaduoja direktoriaus arba dir. pavaduotojo 

ugdymui paskirtas to dalyko specialistas arba kitas pedagogas. Esant galimybei, vadovybė privalo 

apie pavadavimą mokytojui pranešti iš anksto.; 
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104.2. kiekvienas mokytojas privalo vaduoti bendradarbį: jei jam apmokama už vadavimą; 

jei jo pamokos nesidubliuoja su vaduojamo mokytojo pamokomis; jei jam leidžia jo išsilavinimas; 

jei jis neturi svarbių iš anksto suplanuotų susitikimų; 

104.3. vaduojantis bendradarbį mokytojas privalo vesti pamoką pagal programą, tinkamai 

sutvarkyti dokumentus; 

104.4. vaduojantis mokytojas atlieka ir kitas vaduojamojo mokytojo funkcijas: budi, 

pateikia reikiamas ataskaitas ir kt.; 

104.5. pirmenybė vaduoti teikiama tiems mokytojams, kurie dėl įvairių priežasčių tose 

klasėse yra turėję mažiau savo dalyko pamokų negu numatyta mokymo plane. Tokiu atveju, šiose 

klasėse mokytojas veda savo dalyko pamokas; 

104.6. nesant dalyko mokytojo ir nesant kam pavaduoti gali būti jungiamos grupės 

(užsienio kalbos, kūno kultūros); 

104.7. mokytojas privalo jungti grupes. Už grupių sujungimą mokama 50% didesnis 

atlyginimas. Direktoriaus pavaduotojas veda grupių jungimo apskaitą; 

104.8. savavališkai mokytojams keistis pamokomis, vaduoti, išleisti vienas kitą iš darbo 

griežtai draudžiama ir laikoma šiurkščiu Gimnazijos darbo tvarkos taisyklių pažeidimu; 

104.9. vaduojamų pamokų apskaitą veda direktoriaus pavaduotojas ugdymui. Už 

pavadavimą mokama. 

105. Mokinių maitinimas: 

105.1. Gimnazijoje mokiniams sudaromos galimybės pavalgyti; 

105.2. pradinių klasių mokiniai priešpiečius valgo po 2 pamokų, pietus – po 3 pamokų. 5-

12 klasių mokiniai pietauja Gimnazijos valgykloje per ilgąją pertrauką po 4 pamokų arba po 5 

pamokų, pavalgius mokytojams. Valgykla mokinius aptarnauja per visas pertraukas ir pamokas; 

105.3. socialiai remtiniems mokiniams rajono socialinės paramos skyrius gali skirti 

nemokamą maitinimą; 

105.4. į valgyklą moksleiviai įleidžiami nuo 8.00 iki 15.00 val.; 

105.5. mokinių maitinimosi tvarka: 

105.5.1. eidami į valgyklą visi mokiniai privalo plauti rankas; 

105.5.2. pertraukų metu gali maitintis visų klasių mokiniai; 

105.5.3. pamokų metu – kai neturi pamokos; 

105.5.4. indus valgykloje mokiniai nusineša patys; 

105.5.5. valgoma tik valgykloje; 

105.6. valgykloje nemokami pietūs mokiniams duodami pateikus nemokamo maitinimo 

taloną. Talonų gamyba ir išdavimu mokiniams rūpinasi socialinis pedagogas. Mokiniam 
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draudžiama talonus perduoti ar parduoti kitiems asmenims. Už tokius nusižengimus taikomos 

nuobaudos. Detaliau tai nesakyta mokinių maitinimo organizavimo tvarkoje. 

106. Budėjimas pertraukų metu: 

106.1. tvarkai Gimnazijoje palaikyti organizuojamas mokytojų ir mokinių budėjimas pagal 

tvarkaraštį, kurį parengia direktoriaus pavaduotojas ugdymui ir kurį tvirtina Gimnazijos 

direktorius. 

106.2. klasių vadovai skiria mokinius budėti klasei skirtuose postuose. 

106.3. Gimnazijos vadovai budi gimnazijoje  pagal tarpusavyje suderintą grafiką. 

106.4. kiekvienas budėtojas turi skiriamąjį ženklą. Mokinių skiriamuosius budėtojų 

ženklus gamina patys mokiniai, formą ir dydį klasė pasirenka savo nuožiūra. 

107. Mokytojų budėjimas pertraukų metu: 

107.1. mokytojai budi tame aukšte, kuriame yra nuolatinė darbo vieta. Reikalui esant 

mokytojo budėjimo vieta perkeliama į kitą aukštą, valgyklą arba kiemą; 

107.2. mokytojai budėti pradeda 15 min. iki pamokų pradžios ir baigia 10 min. po 7 

pamokų. Budėti reikia per visas pertraukas. Neatvykus budinčiam mokytojui į darbą jo vietoje 

budintis Gimnazijos vadovas skiria kitą mokytoją; 

107.3. budintys mokytojai organizuoja klasės vadovo paskirtų mokinių budėjimą postuose, 

imasi aktyvių veiksmų tvarkai palaikyti. I-o aukšto budintis mokytojas atodrėkio metu prižiūri 

paradinį įėjimą į Gimnaziją, o budintis tunelyje - rytinį įėjimą, draudžia mokiniams mėtyti sniego 

gniūžtes į Gimnazijos pastatus; 

107.4. po 4 ar 5 pamokų budintys mokytojai turi teisę papietauti palikę budėti mokinius. 

Budintis rūbinėje mokytojas gali papietauti po keturių pamokų; 

107.5. budintis valgykloje mokytojas organizuoja mokinių budėjimą ir prižiūri mokinių 

eilę. Jis kiekvieną pamoką baigia 5 minutėmis anksčiau, kad suspėtų iki skambučio ateiti į 

valgyklą; 

107.6. pasibaigus budėjimui budintis mokytojas peržiūri budėjimo zoną. Jei budėjimo 

metu atsiranda sugadinimų, juos pašalina su budinčiais postuose mokiniais; 

107.7. budintis mokytojas kas dieną privalo įvertinti mokinių budėjimą apie tai informuoti 

klasės vadovą; 

107.8. klasių vadovai užtikrina, kad visi budintys mokiniai sąžiningai atliktų savo pareigas 

ir turėtų skiriamuosius ženklus; 

107.9. jei budintieji mokytojai kurią nors pertrauką yra užimti susitaria su kitu mokytoju 

dėl pavadavimo ir informuoja budintį vadovą; 

107.10. už gerą budėjimą mokiniai ir mokytojai skatinami, už nebudėjimą arba blogą 

budėjimą taikomos nuobaudos; 
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107.11. budintis vadovas budėti pradeda 15 min. prieš pamokas ir baigia 17 val. Baigęs 

budėti jis pereina budėjimo zonas. Radęs sugadinimų su budinčiais mokytojais ir mokiniais 

organizuoja jų pašalinimą. 

108. Budinčių mokytojų pareigos: 

108.1. laiku pradėti ir baigti budėjimą; 

108.2. budėti poste pagal budėjimo tvarkaraštį, kurį sudaro direktoriaus pavaduotojas ir 

tvirtina direktorius; 

108.3. turėti skiriamąją kortelę, kurioje nurodyta budėjimo vieta; 

108.4. budėjimo poste stebėti mokinių elgesį, drausmę, drausti bet kokį mokinių 

stumdymąsi, lakstymą, patalpų teršimą; 

108.5. atsakyti už tvarką, saugumą ir drausmę budėjimo vietoje; 

108.6. įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat pranešti budinčiajam vadovui, sveikatos 

priežiūros specialistui (jei reikia) ir pasirūpinti, kad būtų suteikta pirmoji medicininė pagalba; 

108.7. susitarti su kitu mokytoju dėl pavadavimo (jei kurią nors pertrauką yra užimti) ir 

informuoti administraciją. 

109. Mokinių budėjimas: 

109.1. mokiniai budėjimą pradeda 15 min. iki pamokos pradžios ir baigia tuoj po pamokų; 

109.2. budintys mokiniai atsako už tvarką, švarą ir drausmę budėjimo zonose. Atsiradus 

sugadinimams jų budėjimo metu ir neradus kaltininkų šiuos sugadinimus pašalina patys mokiniai. 

Jei sugadinimai atsirado ne budėjimo metu, apie tai nedelsdami informuoja budintį mokytoją ar 

vadovą. Apie nedrausmingus mokinius budėtojai informuoja budintį mokytoją; 

109.3. budintys valgykloje mokiniai valo padėklus ir stalus, prižiūri, kad valgantieji 

laikytųsi tvarkos, pasirūpina stalų papuošimu. Valgykloje budėti reikia per visas pertraukas; 

109.4. valgykloje budinčius mokinius prieš pertraukas reikia išleisti likus 3-4 min. iki 

pamokos pabaigos, kad suspėtų iki skambučio ateiti į postą; 

109.5. mokiniai, budintys I-o aukšto vestibiulyje, iš ryto nukreipia mokinius į klases ir 

kabinetus per rūbinę; 

109.6. mokiniai, budintys ne valgykloje, turi teisę po 4 pamokų papietauti savo poste 

palikę draugą ar iš anksto suderinę tai su budinčiu mokytoju; 

109.7. klasės seniūnas ir mokytojas paskiria budėtojus klasėse. Budėtojai valo lentą 

pasirūpina kreida; 

109.8. kūno kultūros mokytojai persirengimo kambariuose skiria budinčius mokinius ir 

atsako už tvarką. 

110. Budinčių mokinių pareigos: 

110.1. laiku pradėti ir baigti budėjimą; 
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110.2. budėti pagal klasės seniūno ir vadovo sudarytą grafiką; 

110.3. turėti skiriamąją kortelę, kurioje nurodytas vardas, pavardė, klasė, budėjimo vieta; 

110.4. atėjęs į budėjimo vietą, prisistatyti budinčiajam mokytojui; 

110.5. informuoti budintį mokytoją apie moksleivių nedrausmingą elgesį; 

110.6. įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat pranešti budinčiajam mokytojui; 

110.7. atsakyti už tvarką, švarą ir drausmę budėjimo vietoje; 

110.8. įspėti žodžiu nedrausmingus moksleivius. 

111. Budėjimas poilsio vakarų metu ir reikalavimai jų lankytojams: 

111.1. mokiniams ir svečiams; 

111.2. į Gimnazijos poilsio vakarus įleidžiami 5–8 ir 1–4G  klasių mokiniai. Svečiams 

būtinas žodinis budinčio mokytojo leidimas arba kvietimas. Mokiniai, atsivedę svečius, yra 

atsakingi už jų elgesį; 

111.3. į poilsio vakarus, renginius įleidžiami tik kultūringi, tvarkingai apsirengę (be 

sportinės aprangos), nenaudojantys kvaišalų mokiniai ir svečiai. Į uždarus vakarus įleidžiami tik 

mokiniai ir organizatorių pakviesti svečiai; 

111.4. draudžiama mokiniams į poilsio vakarus įsinešti kvaišalus, kuprines arba dideles 

rankines; 

111.5. draudžiama mokiniams rūkyti, vartoti ir platinti kvaišalus; 

111.6. draudžiama į Gimnazijos vakarus atsinešti saulėgrąžų; 

111.7. draudžiama Gimnazijoje šiukšlinti, gadinti Gimnazijos turtą; 

111.8. diskotekų metu ant scenos gali vaikščioti tik diskotekų vedantieji. 

112. Poilsio vakaruose budintiems mokytojams: 

112.1. poilsio vakaruose budi trys mokytojai pagal administracijos patvirtintą grafiką. 

Budėjimo darbą jie pradeda 15 minučių anksčiau prieš vakaro pradžią. Postus mokytojai 

pasiskirsto savarankiškai; 

112.2. vienas mokytojas rūpinasi bilietų pardavinėjimu (iš anksto pasiima iš Gimnazijos 

kasininkės bilietus, pardavinėja juos, yra atsakingas už įleistus lankytojus, atsiskaito kasininkei 

finansiškai). Jei bilietus pardavinėja kasininkė, šis budėtojas padeda kitiems dviem. Antras 

mokytojas rūpinasi bilietų kontrole prie aktų salės durų (tikrina bilietus, neįleidžia į salę lankytojų 

su viršutine apranga, kuprinėmis, prižiūri tvarką salėje). Trečias mokytojas rūpinasi bendra tvarka 

(vakaro dalyvių elgesiu laiptinėje, rūbinėje, tualetuose, ant laiptų lauke, aktų salėje ir kt.); 

112.3. mokytojai privalo į poilsio vakarus neįleisti moksleivių, turinčių pastabų dėl 

netinkamo elgesio; 

112.4. esant reikalui kreiptis į Gimnazijos vadovus arba apie įvykius pranešti policijos 

nuovadai; 
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112.5. mokytojai privalo reikalauti iš mokinių kultūringo elgesio, švaros, drausmės. 

Saugoti budėjimo vietoje esantį inventorių; 

112.6. Pastebėjus išgėrusius ar apsvaigusius mokinius, pranešti tėvams, (jei reikia - 

medicinos, policijos darbuotojams), administracijai. Tokių mokinių be priežiūros nepalikti, 

neišleisti vienų namo; 

112.7. po renginių ar šokių patikrinti patalpas ir įsitikinti, kad jos tvarkingos; 

112.8. apie pastebėtus pažeidimus informuoti administraciją; 

112.9. budintis mokytojas organizuoja vakaro užbaigimą likus 15 minučių iki vakaro 

pabaigos; 

112.10. budintis mokytojas prisisega kortelę „Budintis“; 

112.11. budintis mokytojas, pastebėjęs bet kokius mokinių taisyklių pažeidimus ar kitas 

pražangas, pirmą darbo dieną informuoja direktorių tarnybiniu pranešimu; 

112.12. apie mokinio arba svečio netinkamą elgesį informuojamas (tarnybiniu 

pranešimu) Gimnazijos direktorius. Jam gali būti atimta teisė dalyvauti Gimnazijos renginiuose 

(diskotekose) iki nustatyto laiko; 

112.13. nesant budinčių mokinių, pastebėjus moksleivių elgesio pažeidimus (vartojant 

alkoholį, rūkant ir kt. Gimnazijos patalpose), pašalinti pažeidėjus iš šokių arba, išskirtiniais 

atvejais, nutraukti šokių vakarą; 

112.14. už budėjimą diskotekų metu skiriama papildoma poilsio dieną mokinių 

atostogų metu. 

113. Aptarnaujančiam personalui: 

113.1. poilsio vakaruose budi ne mažiau kaip vienas aptarnaujančio personalo darbuotojas; 

113.2. aptarnaujančio personalo darbuotojas iki vakaro pradžios užrakina vakarines aukštų 

duris, duris į Gimnazijos priestatą, uždega šviesą prie Gimnazijos laiptų ir budi Gimnazijos 

rūbinėje (priima rūbus, išduoda žetonus). 

114. Poilsio vakaruose budintiems mokiniams : 

114.1. tvarkai poilsio vakaruose palaikyti organizuojamas mokinių budėjimas pagal 

atskirą tvarkaraštį, kurį sudaro direktoriaus pavaduotojai ugdymui; 

114.2. renginių ar šokių metu tvarkai palaikyti skiriami 6 mokiniai. Budintieji mokiniai, 

atėję į vietą prisistato budinčiam mokytojui; 

114.3. budintis mokytojas paskirsto budinčiuosius į postus; 

114.4. budintys mokiniai apie budėjimo metu įvykusius pažeidimus informuoja 

budinčius mokytojus.  

115. Informacinių išteklių ir patalpų naudojimas: 
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115.1. vadovėlius iš Gimnazijos bibliotekos paima dalykų mokytojai. Jie vadovėlius 

išduoda mokiniams, sudarydami vadovėlių išdavimo sąrašus. Sąrašuose turėtų būti pažymėtas 

vadovėlių stovis ir gavusiojo vadovėlį mokinio parašas; 

115.2. kiekvienas mokinys, gavęs vadovėlį, aiškiai įrašo savo pavardę, vardą, klasę į 

vadovėlio kortelę. Mokytojas įvertina vadovėlio būklę mokslo metų pradžioje ir pabaigoje; 

115.3. visi iš bibliotekos gauti vadovėliai turi būti aplenkti. Dalykų mokytojai privalo to 

pareikalauti iš visų mokinių; 

115.4. mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto 

lapų, nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų; 

115.5. dalykų mokytojai ir bibliotekos vedėja turi prižiūrėti, kad vadovėlius mokiniai 

tinkamai naudotų; 

115.6. kitą literatūrą mokiniai ima iš bibliotekos asmeniškai. Kiekvienas mokinys 

materialiai atsako už pamestas, suplėšytas ar kitaip sugadintas knygas; 

115.7. mokslo metų pabaigoje kiekvienas mokinys privalo atsiskaityti su mokytojais ir 

Gimnazijos biblioteka. Už pamestus ar sugadintus vadovėlius ar kitus paimtus iš bibliotekos 

spaudinius mokinys arba jo tėvai sumoka dvigubą kainą į Gimnazijos kasą arba pristato tokį pat 

spaudinį, kurį pametė ar sugadino. Ypatingais atvejais (gaisras ar kita nelaimė) tarpininkaujant 

bibliotekininkei spaudiniai nurašomi; 

115.8. klasių ir kabinetų vedėjus kiekvienais mokslo metais skiria Gimnazijos direktorius. 

Kabineto (klasės) vedėjas rūpinasi tinkamu kabineto naudojimu, gausina įrengimus, vaizdines 

priemones, atsako už kabineto estetinę išvaizdą, tvarką ir inventoriaus gausumą; 

115.9. kaip dirbti, klasinėje ar kabinetinėje sistemoje, nustato Gimnazijos vadovybė 

atsižvelgdama į realią situaciją; 

115.10. be Gimnazijos direktoriaus sutikimo Gimnazijos patalpose negali būti 

organizuojami ne su mokinių ugdymu susiję renginiai; 

115.10.1. Gimnazijos direktorius gali nuomoti patalpas kitoms organizacijoms ar 

asmenims, jei tai netrukdo ugdymo procesui (sporto sales, valgyklą ir kt.). 

116. Sveikatos priežiūros tvarka (higieninių reikalavimų vykdymas): 

116.1. mokytojai, kabinetų vedėjai privalo užtikrinti mokymo patalpose švarą ir 

vėdinimą, suolų markiruotę; 

116.2. mokytojai turi reikalauti, kad mokiniai sėdėtų taisyklingai, sėdėjimo vieta atitiktų 

mokinių ūgį ir regėjimą; 

116.3. Gimnazijos sveikatos priežiūros specialistas organizuoja profilaktinį mokinių 

sveikatos patikrinimą. Apie mokinių sveikatos pokyčius privalo per savaitę informuoti klasės 
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vadovą, kūno kultūros mokytojus ir pateikti rekomendacijas kaip ugdyti mokinius atsižvelgiant 

į nustatytus sveikatos sutrikimus; 

116.4. įvykus nelaimingam atsitikimui klasės vadovai, mokytojai ir sveikatos priežiūros 

specialistas privalo suteikti pirmąją pagalbą, esant reikalui pasirūpinti pristatymu į gydymo 

įstaigą, informuoti administraciją ir tėvus; 

116.5. mokinys kasmet privalo profilaktiškai tikrintis sveikatą ir apie pokyčius 

informuoti klasės vadovą. 

IX. BENDRI RAŠTO KULTŪROS REIKALAVIMAI  GIMNAZIJOJE 

117. Moksleiviai Gimnazijoje reikšdami mintis žodžiu bei raštu, turi laikytis šių 

reikalavimų: 

117.1. per pamokas ir kitus užsiėmimus kalbėti bendrine lietuvių kalba, taisyklingai 

kirčiuoti žodžius, aiškiai ir tiksliai reikšti mintis, nuolat turtinti žodyną; 

117.2. nevartoti kalboje parazitinių žodžių, nevykusių naujadarų; 

117.3. atsakydami į mokytojo klausimą, pasakodami nurodyta tema, kalbėti aiškiai, 

glaustai, rišliai, teiginius grįsti pavyzdžiais;  

117.4. rašyti standartiniuose arba storesniuose sąsiuviniuose; 

117.5. tausoti sąsiuvinius, knygas, kitas mokymo priemones. Neplėšyti lapų, nepradėti 

naujo sąsiuvinio neprirašius senojo; 

117.6. mokinys turi turėti kiekvieno dėstomo dalyko sąsiuvinius pagal mokytojo 

reikalavimus. Kiekviename sąsiuvinyje turi būti paraštės; 

117.7. sąsiuviniai turi būti tvarkingi ir švarūs. Juose mokinys rašo nuosekliai, taisyklingai, 

aiškiai; 

117.8. kalbų pamokoms mokinys naudoja sąsiuvinius linijomis, tiksliųjų mokslų –

langeliais; 

117.9. sąsiuvinių vedimo reikalavimai: 

117.9.1. kiekvieno sąsiuvinio antraštė užrašoma taip: 

Salantų gimnazijos 

5a klasės mokinio(-ės) 

Vardenio Pavardenio 

lietuvių kalbos darbai 

(matematikos darbai) ir t.t. 

117.9.2. darbas sąsiuvinyje pradedamas užrašu (pradedant 3 kl. mokiniais): 

Klasės darbas 

Namų darbas 



 30

Kontrolinis darbas 

Data rašoma paraštėje. 

117.9.3. konkretus darbas prasideda nurodymais (pradedant 3 kl. mokiniais): 

4 pratimas 

23 uždavinys 

227 a 

3-2 

 

temos pavadinimu: 

Salomėja Nėris, jos gyvenimas ir kūryba 

Šalutinių sakinių skyryba 

Kvadratinės lygtys 

ir t. t. 

117.10. taškas po pavadinimu nededamas; 

117.11. kiekviena antraštė atskiriama tuščia linija, o toliau užduotis rašoma į kiekvieną 

eilutę; 

117.12. skaičiai rašomi romėniškais (XX a., III tomas, Grigalius XIII ...) arba arabiškais (7 

kl., 1998 m., 1740 - 1796, 5 pav., ...) skaitmenimis; 

117.13. mokinys atlikdamas užduotis, pabraukia raides, skaičius, braižo lenteles, grafikus 

įvairių spalvų rašymo priemonėmis, išskyrus raudoną. Tik mokytojas pažymi klaidas ir ištaiso jas 

raudonai; 

117.14. viename sąsiuvinyje negali būti kelių dalykų rašto darbų; 

117.15. dalyko mokytojui pageidaujant, paskutinieji sąsiuvinio puslapiai gali būti skiriami 

įvairioms pastaboms ar juodraštiniams skaičiavimams; 

117.16. trumpą apklausą, atsakymus į klausimus mokinys gali rašyti į lapelį. Jis turi būti 

reikiamo dydžio; 

117.17. kontrolinių darbų sąsiuvinius mokytojui rekomenduojama laikyti klasėje. Esant 

reikalui, mokinys parsineša namo, o kitą pamoką vėl grąžina mokytojui; 

117.18. mokiniui rekomenduojama turėti juodraštį (atskirus lapus, sąsiuvinį, užrašų 

knygelę); 

X. GIMNAZIJOS TURTO NAUDOJIMAS IR APSAUGA 

118. Gimnazijos bendruomenės nariai turi teisę nustatyta tvarka naudotis Gimnazijos 

kabinetais, sporto sale, biblioteka, kitomis patalpomis, techninėmis mokymo priemonėmis, 

inventoriumi ir kt. 
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119. Kiekvienas Gimnazijos bendruomenės narys privalo tausoti Gimnazijos turtą, saugot 

mokymo priemones, naudojamus įrenginius ir įrankius, nenaudoti Gimnazijos turto 

savanaudiškiems tikslams, neleisti jo grobstymo ir gadinimo. 

120. Gimnazijos bendruomenės nariai privalo laikytis nustatyto priešgaisrinio režimo. 

121. Darbo dienos pabaigoje pedagogai, pagalbinio personalo darbuotojai privalo apžiūrėti 

naudotas patalpas, išjungti elektros įrenginius, elektros prietaisus, patikrinti, ar nėra pavojaus kilti 

gaisrui ir užrakinti patalpą. 

122. Už sugadintą Gimnazijos inventorių, technines mokymo priemones, sugadintas ar 

pamestas Gimnazijos bibliotekos knygas arba leidinius atsako kaltininkai. Nuostoliai Gimnazijai 

turi būti atlyginti geranoriškai arba išreikalauti per teismą. 

123. Gimnazijos rūbininkės – budinčios valytojos registruoja į Gimnaziją atvykusius 

interesantus ir svečius žurnale ir kontroliuoja pašalinių asmenų patekimą į Gimnaziją. 

124. Pradėdamas dirbti Gimnazijoje, darbuotojas perima visą inventorių, mokymo 

priemones, jam skirtas patalpas ir už tai pasirašo dokumente: 

124.1. darbuotojas atsako už esamą jo kabinete tvarką inventorių, mokymo priemones; 

124.2. pagal sutartį ir savivaldybės nustatytus įkainius, gali būti išnuomojama Gimnazijos 

sporto salė, valgykla, autobusas ir kt.; 

124.3. kasmet atliekama Gimnazijos turto inventorizacija; 

124.4. skaitykla gali teikti mokamas paslaugas visuomenei (internetas, kopijavimo 

paslaugos ir kt.) pagal galiojantį paslaugų kainoraštį. 

___________________ 
 
 


