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Mokinių teisės ir pareigos:

Mokinys turi teisę:
į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, dorovinę bei
socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei tobulėti ir įgyti valstybinius standartus
atitinkantį išsilavinimą;
gauti geros kokybės švietimą, psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę
pedagoginę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą, informaciją apie savo pasiekimų
vertinimą ir kitą su mokymusi, švietimo programomis, mokymo formomis susijusią informaciją;
dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; į minties, sąžinės, religijos,
žodžio laisvę; sulaukus 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos)
programą; puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas; mokytis savitarpio pagarba
grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos reikalavimus
atitinkančią darbo vietą;
burtis į vaikų, jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę
bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės
gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos
įstatymams; į poilsį ir laisvalaikį, tinkamą pagal amžių ir sveikatos būklę; įstatymų nustatyta
tvarka ginti savo teises.

Mokinys privalo:
sudarius sutartį, laikytis visų jos sąlygų ir gimnazijos vidaus tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų; stropiai ir sąžiningai mokytis pagal privalomojo švietimo
programas iki 16 metų; gimnazijoje pamokų metu dėvėti uniformą pagal patvirtintą

aprašą; su savimi turėti mokinio pažymėjimą; lankyti ir nevėluoti į pamokas bei kitus
gimnazijos renginius; viršutinius rūbus kabinti rūbinėje nurodytoje vietoje ir kišenėse
nepalikti vertingų daiktų; dingus drabužiams nedelsiant kreiptis į rūbininką ar klasės
auklėtoją; turėti pažymių knygelę ir paduoti mokytojui, gavus pažymį; į pamokas
atsinešti reikalingas mokymo priemones: knygas, sąsiuvinius, rašymo priemones,
sporto aprangą ir kt.; sistemingai tikrintis sveikatą ir gimnazijai teikti reikiamą
informaciją; praleidus pamokas atnešti tėvų/globėjų raštišką pateisinimą ar gydytojo
pažymą; gimnazijoje susirgus ar susižeidus kreiptis į budintį administracijos
darbuotoją; dėl rimtų priežasčių prireikus išeiti iš pamokų – kreiptis į klasės vadovą ir
gauti atleidimo lapelį; pagarbiai ir mandagiai bendrauti su mokytojais,
bendramoksliais ir gerbti visus mokyklos bendruomenės narius; pertraukų metu
tvarkingai elgtis bibliotekoje, valgykloje ir gimnazijos teritorijoje; kabinetuose
laikytis saugaus elgesio taisyklių, palaikyti švarą ir tvarką; tausoti gimnazijos turtą,
saugoti ir prižiūrėti gimnazijos aplinką; sugadinus gimnazijos inventorių ar patalpas,
nuostolius atlyginti; diskotekose ir kituose užklasiniuose renginiuose laikytis
nustatytos tvarkos bei budinčių mokytojų ir mokinių reikalavimų; aktyviai dalyvauti
gimnazijos renginiuose; atlikti budinčio mokinio pareigas.

Mokiniams draudžiama:
veiksmais ir žodžiais trukdyti užsiėmimus; įžeidinėti mokinius, mokytojus, ignoruoti duotus
nurodymus; vartoti necenzūrinius žodžius, keiktis; rūkyti gimnazijos teritorijoje; vartoti
svaiginančius gėrimus ir narkotines medžiagas;praleisti pamokas, gimnazijoje (klasėje)
organizuojamus renginius be pateisinamos priežasties; tarpusavio santykius spręsti jėga,
smurtauti; gadinti mokyklos inventorių, vadovėlius, technines mokymo priemones ir kt.; turėti

degtukus, sprogstamas medžiagas, ginklą, dujų balionėlį, pornografinius ir smurtą
propaguojančius leidinius; prekiauti; atsivesti pašalinius asmenis;
mokykloje žaisti azartinius žaidimus.

