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PATVIRTINTA 

Kauno Veršvų gimnazijos  

Direktoriaus Žilvino Damijonaičio  

2021-10-18 d. įsakymu Nr.  

 

KAUNO VERŠVŲ GIMNAZIJOS MOKINIO ELGESIO 

TAISYKLĖS 
 

I. BENDROJI DALIS: 

1. Gerbiame valstybinę, gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

2. Mandagiai bendraujame ir gerbiame kitų žmonių nuomonę ir įsitikinimus, esame draugiški, 

nežeminame kitų;  

3.  Kiekvienoje situacijoje elgiamės garbingai, rūpinamės gimnazijos garbe, tradicijomis, gimnazijos 

bendruomenės gerove; 

4. Kreipiamės į auklėtojus, mokytojus, specialistus ir administraciją su savo problemomis ir 

abejonėmis; 

5. Iškilusias problemas sprendžiame taikiai, be smurto, patyčių, psichologinio spaudimo ir kitų 

netinkamų būdų.  

6. Dalyvaujame visuomeninėje, socialinėje, pilietinėje ir nepamokinėje veikloje, renginiuose 

laikomės mokytojų nustatytos tvarkos, vykdome budinčio mokytojo reikalavimus; 

7. Tinkamais būdais reiškiame savo nuomonę ir abejones, nepažeidžiame kitų teisių ir teisėtų 

interesų, gerbiame save ir kitus  gimnazijos bendruomenės narius; 

8. Vykdome paskirtus įpareigojimus ir prisiimtus įsipareigojimus;  

9. Esame mandagūs ir kultūringi su gimnazijos bendruomenės nariais ir jos svečiais;  

10. Saugome gimnazijos turtą; 

11. Neturime draudžiamų daiktų ir medžiagų, kurie gali sukelti pavojų sveikatai; 

12. Rūpinamės savo ir draugų sveikata, nevartojame tabako ir jo gaminių, elektroninių cigarečių, 

alkoholinių gėrimų ir kitų kvaišalų, nesiūlome kitiems; 

13. Mobilųjį telefoną ar kitą foto įrangą naudoju pagal paskirtį, nefilmuoju ir nefotografuoju kitų 

asmenų be jų sutikimo, neplatinu ir neviešinu  nuotraukų ir vaizdo įrašų netinkamais tikslais;  

 

II. IŠVAIZDA: 

14. Esame tvarkingi ir švarūs; 

15. Dėvime gimnazijos uniformą; 

16. Viršutinius drabužius paliekame rūbinėje; 
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III.  PAMOKOJE: 

17. Ateiname į pamokas laiku; 

18. Atsakingai lankome gimnaziją, nepraleidžiame pamokų be pateisinamų priežasčių; 

19. Laikomės drausmės pamokose taisyklių, dirbame susikaupę, netrukdome sau ir kitiems, gerbiame 

kitų teisę į mokslą; 

20. Turime reikalingas mokymosi priemones ir esame pasiruošę pamokai; 

21. Apie neatliktus namų darbus informuojame pamokos pradžioje; 

22. Išjungiame mobilųjį telefoną ar kitus prietaisus, kurie gali trukdyti dalyvauti pamokoje;  

23. Siekiame žinių, įgūdžių ir kokybės pasinaudodami gimnazijos teikiamomis galimybėmis, stropiai 

mokomės, naudojame kitų idėjas ir bendradarbiaujame; 

24. Kalbame po vieną ir nekritikuojame kitų, priimame jų nuomonę; 

 

IV. PERTRAUKŲ METU: 

25. Netoleruojame kitų agresyvaus elgesio ir smurto, piknaudžiavimo ir žeminimo; 

26. Leidžiame laiką elgdamiesi tinkamai, nesukeldami pavojaus savo ar kitų sveikatai; 

27. Kalbame kultūringai ir neįžeidžiančiai; 

28. Bendraujame įrengtose laisvalaikio erdvėse, nepažeidžiant kitų asmenų interesų; 

 

V. ATSAKOMYBĖ: 

29. Atlyginame savo pačių padarytą žalą; 

30. Šiukšles metame į joms skirtą vietą; 

31. Žinome, kad tinkamą elgesį ir gerą mokymąsi bei pasiekimus, galime būti paskatinti mokyklos 

administracijos;  

32. Žinome, kad už netinkamą elgesį gali būti taikomos prevencinės priemonės: įspėjimas, pastaba, 

papeikimas, individus pokalbis, tėvų iškvietimas į VGK posėdį, šalinimas iš mokyklos; 

33. Žinome, kad Mokinys privalo uždarose patalpose dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos 

priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones) (toliau – kaukės) 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 . 

Kaukių leidžiama nedėvėti mokiniams: 

1. iki 6 metų amžiaus; 

2. besimokantiems pagal pradinio ugdymo programas; 

3. sportuojant, veiklų, kurių negalima atlikti būnant su kauke, vykdymo metu; 

4. turintiems neįgalumą, kurie dėl savo sveikatos būklės kaukių dėvėti negali ar jų dėvėjimas gali pakenkti asmens sveikatos 

būklei (rekomenduojama nešioti veido skydelį). 


