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                                                                                        PATVIRTINTA  

                                                       Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos direktoriaus  

                                                                                       2022 m. balandžio 6 d. įsakymu V-60-(1.6.) 

 

PAKRUOJO R. LINKUVOS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Pakruojo r. Linkuvos gimnazijos (toliau tekste – Gimnazijos) mokinių elgesio taisyklės (toliau 

tekste – taisyklės) – mokyklos mokinių elgesį reglamentuojantis dokumentas. Jos nustato 

mokinių teises ir pareigas, skatinimo ir drausminimo sistemą. 

2. Visi Gimnazijos mokiniai turi lygias teises su kitais mokiniais ir negali būti diskriminuojami 

dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, politinių pažiūrų, socialinės, šeimyninės ar 

turtinės padėties, sveikatos būklės bei kitokių aplinkybių. 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

3. Turint reikiamą žinių lygį nustatyta tvarka gauti valstybinius standartus atitinkantį pradinį, 

pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 

4. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus ar jo elgesį. 

5. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją bei 

reikalauti nešališko mokymosi pasiekimų įvertinimo. 

6. Rinktis pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių ir neformaliojo vaikų švietimo programas. 

7. Nustatyta tvarka būti mokomam namuose. 

8. Turėti teisę į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę. 

9. Konsultuotis su mokytojais, darbuotojais, teikiančiais profesionalią pagalbą mokiniams 

(socialinis pedagogas, bibliotekos darbuotoja, visuomenės sveikatos priežiūros specialistė, 

būrelių vadovai), mokyklos vadovais (direktorė ir pavaduotojos). 

10. Dalyvauti Gimnazijos savivaldoje Gimnazijos nuostatų nustatyta tvarka. Mokinių ir jaunimo 

organizacijos savo veiklą grindžia nustatyta tvarka įregistruotais įstatais, jų veikla neturi 

prieštarauti Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir įstatymams. 

11. Atstovauti Gimnazijai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose 

renginiuose. 

12. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje aplinkoje. 

13. Būti supažindintam su saugos reikalavimais ir mokyklos Vidaus tvarkos taisyklėmis, kiek tai 

susiję su jų veikla. 

14. Nuo 14 iki 18 metų sudaryti mokymosi sutartį, turint tėvų (globėjų, rūpintojų) rašytinį 

sutikimą. 

15. Sulaukus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo mokymosi. 

16. Nemokamai naudotis Gimnazijoje esančia įranga, vadovėliais. 

17. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ar paskatinimą. 

18. Esant galimybei gauti nemokamą maitinimą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

19. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

20. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų. 



 2 

21. Sudarius mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, Gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių 

reikalavimų, kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

22. Vykdyti Gimnazijos vadovų ir pedagoginių darbuotojų nurodymus, tiesiogiai susijusius su 

ugdymo proceso organizavimu ir tvarkos palaikymu, gerbti jų darbą. 

23. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visą mokyklos personalą, paisyti jų 

nuomonės. 

24. Būti mandagiems, draugiškiems, pagarbiai bendrauti ir elgtis, laikytis visuomenėje 

nusistovėjusių bendravimo ir elgesio normų. 

25. Stropiai mokytis, nuolat lankyti Gimnaziją, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties. 

26. Dalyvauti Gimnazijos organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose, testavimuose, sąžiningai 

atlikti užduotis. 

27. Pamokų ar renginių metu elgtis drausmingai, netrikdyti rimties, reaguoti į mokytojo pastabas. 

28. Tinkamai pasiruošti pamokai, turėti reikalingas mokymo priemones. 

29. Išjungti mobiliuosius telefonus, grotuvus, ausinukus vykstant pamokoms ir renginiams. 

Pertraukų metu mobiliaisiais telefonais, grotuvais naudotis galima, tačiau kultūringai ir tyliai, 

nesukeliant triukšmo aplinkiniams bendruomenės nariams. 

30. Ugdymo tikslais pamokų metu mokytojui leidus telefonais naudotis galima. 

31. Nevėluoti į pamokas be pateisinamos priežasties. 

32. Į klasę įėjus mokytojui, Gimnazijos vadovui, nepažįstamam asmeniui atsistoti, atsakyti į 

pasveikinimą, privaloma. 

33. Mokslo metų pradžioje pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 d. pristatyti visuomenės sveikatos 

priežiūros specialistei reikalingus dokumentus. 

34. Atvykus į gimnaziją po ligos ar dėl kitų priežasčių pateikti klasės auklėtojui (jam paprašius) 

pateisinamąjį dokumentą dėl praleistų pamokų.  

35. Gimnazijoje susirgus ar susižeidus kreiptis į klasės auklėtoją,  visuomenės sveikatos priežiūros 

specialistę, Gimnazijos vadovybę, socialinį pedagogą. 

36. Tausoti ir saugoti Gimnazijos turtą. Pastebėjus sugadintą inventorių, nedelsiant pranešti 

mokytojui, klasės auklėtojui. Už materialinės žalos padarymą mokinys ar jo tėvai (globėjai, 

rūpintojai) atsako įstatymų nustatyta tvarka. 

37. Saugoti Gimnazijos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti tiek žaliuosius plotus, 

tiek juose augančius medžius. 

38. Prisiimti atsakomybę už netinkamą savo elgesį. 

39. Informuoti klasės auklėtoją, socialinį pedagogą ar Gimnazijos vadovus apie 

Gimnazijoje/klasėje vykstančias patyčias, muštynes ar narkotinių bei psichotropinių 

medžiagų, energetinių  gėrimų vartojimą ir platinimą. 

40. Mokslo metų pabaigoje arba išvykstant iš Gimnazijos atsiskaityti su Gimnazijos biblioteka ir 

kiekvienu mokančiu mokytoju. 

41. Laikytis higienos reikalavimų. Gimnazijoje būti švariai, tvarkingai ir padoriai apsirengus, 

dėvėti mokyklos uniformą. 

42. Fizinio ugdymo pamokose sportuoti tik su sportine apranga bei avalyne. 

43. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis reikiamos pamokos 

darbo tvarkos.  

44. Striukes, paltus, kepures laikyti rūbinėje nurodytoje vietoje. 

45. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti pinigų ar kitų vertingų daiktų rūbų kišenėse, 

persirengimo kambariuose prie sporto salės. Už dingusius pinigus ir daiktus Gimnazija 

neatsako. 

46. Valgykloje valgyti per tos klasės mokiniams skirtas pertraukas, kultūringai elgtis, pavalgius, 

nunešti indus į tam skirtą vietą. 

47. Išvykų su klase/Gimnazijos mokinių grupe elgtis kultūringai bei saugiai, nevartoti alkoholinių, 

narkotinių, psichotropinių ar toksinių medžiagų. 



 3 

48. Išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones bei kitus renginius galima tik Gimnazijos 

direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui leidus rašytiniu įsakymu. 

49. Gerbti savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras. 

50. Savo elgesiu prisidėti prie Lietuvos mokinių švietimo prestižo kėlimo. 

51. Būti nepakantiems amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Už viešosios tvarkos 

pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes) ar elektroninės erdvės pažeidimą mokiniai 

baudžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

52. Saugoti savo ir kitų sveikatą bei gyvybę Gimnazijoje, jos teritorijoje (draudžiama bėgioti 

laiptais, koridoriais, šliaužti laiptų turėklais, atidarinėti langus, naudoti fizinę jėgą pan.). 

53. Esant laisvai pamokai, rekomenduojama jos metu pasinaudoti Gimnazijos bibliotekos, 

skaityklos ar teikiamomis galimybėmis, užsiimti sportine veikla. 

54. Mokinys uždarose patalpose dėvi arba ne nosį ir burną (atsižvelgiant į įstatymus)  dengiančias 

apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones)  paskelbtos valstybės 

lygio ekstremaliosios situacijos ir (ar) karantino metu, kai tai daryti įpareigoja Vyriausybės 

nutarimai, valstybės lygio ekstremalios situacijos valstybės operacijų vadovo sprendimai ar 

kiti teisės aktai. 

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

55. Ateiti į Gimnaziją neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų. 

56. Atsinešti į Gimnaziją alkoholinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių, toksinių medžiagų, 

ginklų, peilių, dujų balionėlių, pirotechninių gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų 

daiktų bei garso įrašų, laikraščių, žurnalų ir kitų leidinių, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja 

karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją, Kilus pagrįstiems  įtarimams, kad mokinys gali turėti 

draudžiamų daiktų, įgaliotas asmuo turi teisę prašyti parodyti mokinio asmeninius daiktus. 

Daiktai tikrinami tik gavus mokinio sutikimą bei jam dalyvaujant. Negavus mokinio sutikimo, 

kviečiami tėvai. 

57. Gimnazijoje, jos teritorijoje ir viešose vietose rūkyti, vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, 

narkotines ar psichotropines medžiagas. 

58. Gimnazijoje vartoti necenzūrinius, įžeidžiančius žodžius ar gestus. 

59. Pamokų ir renginių metu naudotis mobiliuoju telefonu, grotuvu, ausinukais ir kitomis 

priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo(-si) procesu.  

60. Pamokos metu vaikščioti ir trukdyti mokytojui vesti pamoką. 

61. Pamokų ar / ir pertraukų metu slapta filmuoti, fotografuoti ar įrašyti garsą. 

62. Trukdyti dirbti pamokoje klasės draugams ir mokytojui. Dėl netinkamo elgesio pamokos metu 

gali būti keičiama mokinio ugdymosi vieta iškviečiant  budintį Gimnazijos vadovą ar jo 

įgaliotą asmenį. 

63. Esant laisvai pamokai, triukšmauti koridoriuose, garsiai klausytis muzikos ir būti rūbinėje 

64. Naudojantis elektroninio dienyno paslauga siųsti įžeidžiančią, propaguojančią smurtą ir pan. 

informaciją. 

65. Pasinaudoti kito asmens prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis ir įeiti į 

elektroninį dienyną 

66. Sudaryti turtinius sandorius tarp mokinių. 

67. Gadinti ir pasisavinti Gimnazijos ar kitų asmenų turtą. 

68. Demonstruoti viešai intymią draugystę. 

69. Pedagogas, Gimnazijos darbuotojai, esant reikalui, gali panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus, 

kai šiais veiksmais siekiama išvengti didesnio pavojaus sveikatai ar gyvybei ir to negalima ir 

pasiekti kitomis priemonėmis. (Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-

1268 „DĖL PRITARIMO REKOMENDACIJOMS DĖL POVEIKIO PRIEMONIŲ TAIKYMO NETINKAMAI BESIELGIANTIEMS 

MOKINIAMS“) 
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VI. MOKINIŲ DRAUSMINIMO SISTEMA 

 

53. Mokiniams, kurie pažeidžia Mokinio elgesio, Mokyklos vidaus tvarkos taisykles, nevykdo savo 

pareigų, taikomos drausminimo priemonės: 

53.1. mokytojo, klasės auklėtojo, Gimnazijos vadovų ar kitų darbuotojų žodinis įspėjimas; 

53.2. mokytojo, klasės auklėtojo, kitų pedagoginių darbuotojų, Gimnazijos vadovų pastaba 

elektroniniame dienyne; 

53.3. mokinio elgesys svarstomas klasėje; 

53.4. situacijai negerėjant (per mėnesį įvykdo pažeidimą), mokinys kviečiamas į Gimnazijos 

Vaiko gerovės komisiją. 

53.5. svarstymas Gimnazijos Vaiko gerovės komisijos posėdyje – klasės auklėtojo, mokytojo 

teikimu, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Reikalui esant, į posėdį gali būti 

kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

53.6. Gimnazijos direktoriaus įsakymu reiškiama pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas 

(įsakymo kopija įsegama į mokinio asmens bylą); 

53.7. Gimnazijos direktorius kreipiasi į Gimnazijos tarybą dėl mokinio elgesio svarstymo; 

53.8. nusižengimų aprašymo perdavimas Pakruojo rajono policijos komisariato Viešosios tvarkos 

skyriaus Prevencijos poskyriui dėl administracinių poveikio priemonių taikymo – 

Gimnazijos direktoriaus teikimu, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus); 

53.9. ribojamas Gimnazijos lankymas iki 3 mokymosi dienų raštišku tėvų (globėjų, rūpintojų) 

sutikimu ir įsipareigojimu šiuo laikotarpiu užtikrinti mokinio saugą ir gyvybę (mokytojai 

skiria užduotis ir mokinys mokosi savarankiškai namuose); 

53.10. Gimnazijos direktorius kreipiasi į Pakruojo rajono savivaldybės administracijos direktorių 

dėl minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių mokiniui skyrimo;  

53.11. jei mokinio, kuris mokosi pagal privalomojo švietimo programas, elgesys kelia akivaizdžią 

grėsmę Gimnazijos bendruomenės narių saugumui, suderinus su Pakruojo rajono 

savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos tarnyba, jis gali būti pašalintas iš 

Gimnazijos ir/ar siūloma rinktis kitą mokyklą; 

53.12. Gimnazijos savivaldos institucijų siūlymu, siekiant sudrausminti mokinius, galima sudaryti 

trišales Teigiamo elgesio sutartis tarp mokyklos, tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinio. 

54. Nuobaudos mokiniams už tabako, alkoholio ir kitų psichotropinių medžiagų vartojimą 

mokykloje, jos teritorijoje ir viešose vietose: 

54.1. už tabako vartojimą – klasės auklėtojas raštu informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus); 

54.2. mokiniui ir toliau vartojant tabaką, mokinys, klasės auklėtojo teikimu, svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje, informuojant mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). Reikalui esant, į 

posėdį gali būti kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

54.3. pastebėjus mokinį apsvaigusį nuo alkoholio ar kitų psichotropinių medžiagų – nedelsiant 

kviečiami į Gimnaziją tėvai (globėjai, rūpintojai). Šiuo atveju mokinys be tėvų (globėjų, 

rūpintojų) į namus vienas neišleidžiamas;   

55. Nuobaudos už naudojimąsi pamokų ir renginių metu mobiliaisiais telefonais, grotuvais: 

55.1. pirmą kartą pastebėjus mokinį, besinaudojantį pamokų ir renginių metu mobiliaisiais 

telefonais, grotuvais – žodinis pedagoginio darbuotojo įspėjimas; 

55.2. pasikartojus naudojimosi mobiliuoju telefonu, grotuvu pamokų ir renginių metu atvejams, 

įrašoma pastaba elektroniniame dienyne. Tokiais atvejais pedagoginis darbuotojas turi teisę 

paimti mobilųjį telefoną, grotuvą (gali perduoti mokyklos direktoriui) ir gražinti tik mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams).  

55.3. Gali būti skiriamos šios drausminės priemonės: 

• pastaba; 

• rašytinė pastaba mokyklos vadovo įsakymu; 
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• mokyklos Vaiko gerovės komisijos teikimu, Gimnazijos vadovas gali priimti 

sprendimą nušalinti mokinį nuo ugdymo proceso; 

• apie sprendimą ir/ar galimą tėvų (globėjų, rūpintojų) kliudymą vaikui iki 16 metų 

mokytis informuojama Vaikų teisių ir įvaikinimo tarnyba; 

• apie galimą administracinį nusižengimą informuojamos kompetentingos institucijos, 

įgaliotos pradėti administracinę teiseną. 

56. Mokiniui Gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšta drausminė nuobauda galioja pusmetį nuo 

skyrimo dienos.  

57. Mokytojas gali pasikviesti į savo pamoką:  

57.1. socialinį pedagogą stebėti nedrausmingą mokinių elgesį;  

57.2.  nedrausmingų mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) stebėti jų vaikų elgesį.  

57.3.  Situacijai negerėjant (per mėnesį įvykdo pažeidimą), mokinys kviečiamas į Gimnazijos 

Vaiko gerovės komisiją. 

58. Jei mokinys ir toliau netinkamai elgiasi, informuojamas Vaiko teisių apsaugos skyrius. Per 

mėnesį mokiniui įvykdžius dar vieną pažeidimą, kreipiamasi į Pakruojo savivaldybės 

administracijos direktorių dėl LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo taikymo. 

59. Pažeidus Gimnazijos mokinių elgesio taisyklių ar kitų Gimnazijos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų nuostatas, moksleiviams įsakymu skiriamos nuobaudos: 

a. pastaba; 

b. papeikimas; 

c. laikinas nušalinimas nuo pamokų; 

d. perkėlimas į kitą mokyklą. 

60. Nuobaudos skiriamos atsižvelgus į pažeidimo sunkumą, jo sukeltas pasekmes, moksleivio 

elgesį iki pažeidimo padarymo ir po jo. 

61. Prieš skiriant nuobaudą pareikalaujama raštu paaiškinti, dėl pažeidimo informuojami 

moksleivio tėvai (globėjai, rūpintojai), esant reikalui, pranešama teisėsaugos institucijoms. 

62. Pagal privalomojo švietimo programas besimokantis mokinys, kurio elgesys kelia realią ir 

akivaizdžią grėsmę Gimnazijos bendruomenės saugumui, suderinus su Vaiko teisių apsaugos 

tarnyba, Gimnazijos direktorius kartu su mokyklos steigėju, dalyvaujant mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams), siūlo mokiniui kitą mokymosi įstaigą. 

 

V. MOKINIŲ SKATINIMO SISTEMA 

63. Mokinių skatinimo priemonės: 

63.1. mokytojo, klasės auklėtojo, kitų pedagoginių darbuotojų, Gimnazijos vadovų padėka 

žodžiu; 

63.2. mokytojo, klasės auklėtojo, kitų pedagoginių darbuotojų, Gimnazijos vadovų padėka 

elektroniniame dienyne; 

63.3. mokytojo, klasės auklėtojo, kitų pedagoginių darbuotojų, Gimnazijos vadovų padėka 

(žodžiu ar raštu) mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams); 

63.4. puikiai, labai gerai ir gerai besimokantiems (pažangiausiems pradinių klasių mokiniams, 

rekomenduojant pradinių klasių ir pagalbos mokiniui  mokytojų metodinei grupei) 

mokiniams klasės auklėtojo teikimu ir Gimnazijos tarybos pritarimu direktoriaus įsakymu 

(pusmečio, mokslo metų) pabaigoje reiškiama padėka; 

63.5. puikiai, labai gerai ir gerai besimokantiems, gerai gimnaziją lankantiems mokiniams, 

olimpiadų, įvairių konkursų, sporto varžybų nugalėtojams organizuojama ekskursija 

(nemokamai), esant galimybei, t. y., turint mokinių pažintinei veiklai vykdyti skirtų lėšų; 

63.6. sėkmingų pasiekimų ar darbų paviešinimas Gimnazijos tinklalapyje ir/ar spaudoje; 
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63.7. labai gerai besimokančiųjų mokinių pavardžių ir fotonuotraukų (esant tėvų (globėjų, 

rūpintojų) raštiškam sutikimui) paviešinimas Gimnazijos tinklalapyje; 

63.8. simbolinė dovanėlė. 

64. Mokinių skatinimo priemonės  gali būti taikomos už: 

64.1. puikų, labai gerą, gerą mokymąsi bei pavyzdingą elgesį; 

64.2. atstovavimą gimnazijai olimpiadose, įvairiuose konkursuose, varžybose, konferencijose ir 

kituose ne Gimnazijos organizuojamuose renginiuose; 

64.3.  gerą mokyklos lankymą; 

64.4.  aktyvų darbą Gimnazijos savivaldos institucijose; 

64.5.  aktyvų dalyvavimą popamokinėje ir projektinėje veikloje;  

64.6.   aktyvų dalyvavimą socialinėje veikloje, įvairiuose tvarkymo darbuose; 

65.  Siūlyti skatinti mokinius gali mokyklos savivaldos institucijos, klasės auklėtojas, mokytojas ir 

kitas pedagoginis darbuotojas, Gimnazijos vadovai, nurodydami už kokius pasiekimus ir kokią 

skatinimo priemonę siūlo. 

66.  Pagyrimo (padėkos)  raštai ir skatinimo dovanos mokiniui įteikiami Gimnazijos bendruomenės 

masinių renginių ir švenčių metu. 

 

VII. AKADEMINIS SĄŽININGUMAS 

 

67. Moksleiviai pripažindami žinojimą, tiesą ir supratimą aukščiausiomis vertybėmis ir tikėdamiesi   

      savo laimėjimų (pasiekimų) teisingo įvertinimo, mokymosi procese įsipareigoja vadovautis   

      bendrosiomis akademinio sąžiningumo normomis.   

68. Akademinio sąžiningumo principą mokymosi procese pažeidžia: 

      61.1. Nusirašinėjimas pasiekimų vertinimo, kontrolinių darbų, testų, egzaminų metu ir leidimas  

               nusirašyti nuo savo darbo kitiems.   

      61.2. Naudojimasis paruoštukais, elektroninėmis ar virtualiojo ryšio priemonėmis, mobiliaisiais 

               telefonais per atsiskaitymus, kontrolinius darbus, testus, egzaminus. 

      61.3. Plagijavimas, t. y. svetimo darbo pateikimas kaip savo. 

      61.4. Išsinešimas, platinimas kontrolinių darbų, testų, egzaminų užduočių. 

      61.5. Filmavimas ar fotografavimas bendruomenės narių be jų sutikimo. 

62. Nusprendus, kad mokinio elgesys pažeidžia akademinio sąžiningumo nuostatus, jam taikoma  

      drausminė nuobauda: 

      62.1. Asmeninis įspėjimas (viešai neatskleidžiant informacijos apie etikos pažeidimą). 

      62.2. Pokalbis ir raštiškas įspėjimas pranešant tėvams ar globėjams. 

      62.3. Pokalbis su administracija. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

63. Taisykles, pritarus Gimnazijos tarybai, tvirtina mokyklos direktorius. 

64. Patvirtintos taisyklės skelbiamos mokiniams viešai, matomoje vietoje. 

65. Visi mokiniai klasės auklėtojo supažindinami su šiomis taisyklėmis pasirašytinai. 

66. Taisyklės keičiamos ir papildomos Gimnazijos direktoriaus ar Gimnazijos tarybos iniciatyva. 

Naują taisyklių redakciją arba pataisas tvirtina Gimnazijos direktorius, pritarus Gimnazijos 

tarybai. 

67. Visi mokiniai privalo laikytis šių taisyklių. Už taisyklių pažeidimus gali būti taikomos nuobaudos, 

numatytos šiose taisyklėse, Vidaus tvarkos taisyklėse bei Lietuvos Respublikos įstatymų 

nustatyta tvarka. 

______________________ 
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