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KLAIPĖDOS „ĄŽUOLYNO“ GIMNAZIJOS VIDAUS IR DARBO TVARKA MOKINIAMS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Ši Vidaus ir darbo tvarka (toliau vadinama – Tvarka) reglamentuoja Klaipėdos „Ąžuolyno“
gimnazijos mokinių darbą ir vidaus tvarką gimnazijoje.
2. Tvarka apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, skatinimą ir nuobaudas, aprūpinimą
vadovėliais, mokinių budėjimo organizavimą.
3. Tvarkoje vadovaujamasi Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos bendrųjų nuostatų priedu
„Mokinių elgesio vertinimas“.
4. Gimnazija yra vaikų ir jaunimo ugdymo įstaiga, teikianti pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą.
Ji savo veiklą grindžia LR Konstitucija, Švietimo ir kitais įstatymais, Vaiko teisių konvencija, LR
Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais, DK, CK, Klaipėdos miesto
tarybos sprendimais, Švietimo skyriaus vedėjo įsakymais ir gimnazijos nuostatais. Gimnazija
vadovaujasi Bendraisiais ugdymo planais, bendrosiomis programomis, valstybės nustatytu išsilavinimo
standartu.
5. Mokinių interesus, jų poreikius tiria ir gina gimnazijos Mokinių parlamentas.
6. Už mokinių vidaus tvarkos įgyvendinimą atsako kiekvienas mokinys asmeniškai.
7. Gimnazijos mokiniai turi gerbti vienas kitą, mokytojus, kitus darbuotojus ir visus
bendruomenės narius, saugoti Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos turtą.
8. Mokiniai turi būti lojalūs savo gimnazijai, ginti jos garbę ir deramai jai atstovauti.
9. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos pedagogai ir mokiniai turi teisę inicijuoti Tvarkos
pakeitimus:
9.1. tvarkos pakeitimai prieš direktoriaus patvirtinimą derinami su Mokinių parlamentu;
9.2. per dvi savaites nuo Tvarkos patvirtinimo (arba pakeitimo patvirtinimo) mokiniai privalo
pasirašytinai susipažinti su ja per klasės valandėles.
10. Priimtą į gimnaziją mokinį su šia Tvarka pasirašytinai supažindina klasės vadovas.
11. Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos pedagogai, mokinių savivaldos atstovai turi teisę
pakartotinai supažindinti mokinius su šia Tvarka, jei pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi joje
išdėstytų reikalavimų.
II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
12. Mokinys turi teisę:
12.1. į nemokamą mokymą valstybinėse ir savivaldybių bendrojo lavinimo mokyklose;
12.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį
bendrąjį išsilavinimą;
12.3. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;

12.4. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
12.5. pasirinkti dorinio ugdymo dalyką (tikybą arba etiką), modulius, pasirenkamuosius
dalykus, neformalųjį ugdymą;
12.6. puoselėti savo gimtąją kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
12.7. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir saugioje
aplinkoje;
12.8. savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti bet kurios ugdymo programos testus ar
egzaminus;
12.9. gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas jo elgesys;
12.10. jeigu turi nusiskundimų, kreiptis į Mokinių parlamentą ;
12.11. gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą;
12.12. į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį savo amžių ir sveikatą;
12.13. dalyvauti mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;
12.14. burtis į vaikų ir 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.
13. Mokinys privalo:
13.1. iki 16 metų mokytis bendrojo lavinimo ar kitoje formaliojo švietimo sistemos
mokykloje;
13.2. pagal savo sugebėjimus stropiai mokytis, įgyti pakankamai žinių bei patirties, gauti
išsilavinimą tam, kad teisingai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs
savarankiškam gyvenimui;
13.3. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras;
13.4. laikytis bendravimo normų;
13.5. vykdyti mokyklos vadovų, pedagogų ir kitų mokyklos darbuotojų teisėtus reikalavimus,
mokyklos nuostatus, nutarimus, laikytis šios Vidaus darbo tvarkos;
13.6. gerbti kitų teisę mokytis;
13.7. punktualiai ir nuolat lankyti mokyklą, nepraleidinėti pamokų be pateisinamos
priežasties; susirgus tą pačią dieną informuoti klasės vadovą, atvykus į mokyklą po ligos iš karto
pateikti klasės vadovui praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; jei praleista daugiau kaip trys
dienos, būtina gydytojo išduota pažyma apie ligą (tėvų pateisinimai galioja tik dėl trijų praleistų dienų
per mėnesį bei ypatingais atvejais (pavyzdžiui, artimųjų netektis, ūmi liga), bet ne daugiau nei 10 dienų
per mokslo metus);
13.8. mokiniams, be pateisinamos priežasties praleidusiems pamokas, skiriamos drausminės
nuobaudos:
13.8.1. mokiniui, praleidusiam per mokslo metus 7 pamokas be pateisinamos priežasties,
klasės vadovas gali pareikšti žodinę pastabą;
13.8.2. mokiniui, praleidusiam per mokslo metus 14 pamokų be pateisinamos priežasties,
socialinis pedagogas gali pareikšti pastabą (raštu); mokinio tėvai informuojami raštu apie skirtą
nuobaudą;
13.8.3. mokinys, praleidęs per mokslo metus 21 pamoką be pateisinamos priežasties,
svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kartu kviečiami mokinio tėvai/globėjai (už praleistas
pamokas be pateisinamos priežasties gali būti pareikštas papeikimas);
13.8.4. mokinys, praleidęs per mokslo metus 28 pamokas be pateisinamos priežasties,
svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, kartu kviečiami mokinio tėvai/globėjai (už praleistas
pamokas be pateisinamos priežasties gali būti pareikštas griežtas papeikimas);

13.8.5. mokiniui, kuriam buvo taikomos anksčiau minėtos prevencinio poveikio priemonės ir
kuris toliau praleidinėja pamokas be pateisinamos priežasties, Vaiko gerovės komisijos posėdyje gali
būti teikiamas siūlymas kreiptis į Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos Vaiko gerovės
komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių taikymo;
13.9. nevėluoti į pamokas, paltus pasikabinti rūbinėje, saugoti rūbinės numerį;
13.10. dėvėti gimnazisto uniformą (švenčių metu vaikinams – žalias švarkas, balti marškiniai
ir juodos kelnės, merginoms – žalias švarkas, balta palaidinė ir juodos kelnės arba juodas (languotas)
sijonas, kasdien vaikinams – žalias švarkas ir juodos kelnės, merginoms – žalias švarkas ir juodos
kelnės ar juodas (languotas) sijonas). Bendra mokinių, mokytojų ir gimnazijos vadovų komisija
sistemingai organizuoja patikrinimus kaip gimnazistai dėvi mokyklinę uniformą. Jeigu gimnazistas 3
kartus pastebimas be uniformos, jam klasės vadovas pareiškia žodinę pastabą, informuoja tėvus
skambučiu, elektroninio dienyno žinute ar kitu būdu, pastebėjus mokinį 5 kartus be uniformos, jam
pareiškiamas papeikimas, išsiunčiant tėvams pranešimą apie trišalės mokymo sutarties nesilaikymą, po
6-ių kartų – informuojama gimnazijos soc. pedagogė, kuri organizuoja mokinio svarstymą Vaiko
gerovės komisijoje, ir jam pareiškiamas griežtas papeikimas.
13.11. laiku sumokėti mokyklos steigėjo nustatyto dydžio mokestį už tėvų/globėjų
pageidavimu teikiamas papildomas paslaugas (studiją, klubą, būrelį, stovyklą, ekskursiją), kuriomis
naudojasi;
13.12. laikytis kelių eismo taisyklių;
13.13. išvykti į sporto varžybas ar koncertines keliones galima tik mokyklos direktoriui ar jo
įgaliotam asmeniui leidus;
13.14. laikytis tėvų ir paties pasirašytos trišalės mokymosi sutarties;
13.15. laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti gimnazijai reikiamą informaciją;
13.16. laikytis higienos reikalavimų (švaros, tvarkos);
13.17. vykdant praktinių darbų užduotis, dalyvaujant išvykose, laikytis saugumo technikos
taisyklių;
13.18. gerbti asmeninę, draugų ir mokyklos nuosavybę, saugoti mokyklos turtą (inventorių,
kabinetus, vadovėlius, knygas), vadovėlius ir sąsiuvinius tvarkyti pagal mokytojo reikalavimus,
atlyginti padarytą materialinę žalą (pagal Civilinio kodekso 6.276. p). Už sąmoningą inventoriaus,
vadovėlių ir knygų gadinimą mokinys (jo tėvai) atsako materialiai;
13.19. saugoti ir prižiūrėti mokyklos žaliuosius plotus: jų netrypti, nešiukšlinti, talkinti
gimnazijai, tvarkant jos aplinką arba Klaipėdos švietimo skyriaus nurodytą plotą;
13.20. atsakingai vykdyti mokyklos nustatyta tvarka paskirtas pareigas: budintieji klasėje
atsako už švarą, tvarką kabinete, budintieji mokykloje – už švarą, tvarką mokykloje;
13.21. kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga, sportine avalyne;
13.22. gerbti budėtojus, vykdyti jų nurodymus;
13.23. drausmingai elgtis, gerbti vieniems kitus, nepravardžiuoti ir nesityčioti vieniems iš
kitų;
13.24. pamokose turėti visas darbui reikalingas priemones, knygas; apsirūpinti
individualiomis mokymosi priemonėmis (pratybų sąsiuviniais, rašymo priemonėmis, skaičiuotuvais),
laikytis drausmės; vykdyti mokytojo nurodymus;
13.25. darbo vietą kabinetuose prižiūrėti pats. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat
pranešti mokytojui. Kitais atvejais už sugadintą inventorių atsako pats (sutvarko arba atlygina
materialinę žalą);
13.26. ruošti namų darbus, sąžiningai ir laiku atklikti kontrolines užduotis, atsiskaityti už
nerašytus kontrolinius darbus; laikyti egzaminus;
13.27. per pamokas sėdėti pagal mokytojų arba klasės vadovo sudarytą sėdėjimo planą bei
gydytojų rekomendacijas;

13.28. pagarbiai bendrauti su mokytojais ir kitais bendruomenės nariais, laikytis kultūringo
elgesio taisyklių, garbingai atstovauti gimnazijai;
13.29. gerbti tėvus, rūpintis visais šeimos nariais;
13.30. turėti mokinio pažymėjimą; kai to reikia, už mokyklos teritorijos ribų pateikti viešosios
tvarkos pareigūnams, visuomeninio transporto kontrolieriams;
13.31. dalyvauti mokykloje organizuojamuose testavimuose, pasiekimų patikrinimuose;
13.32. būti nepakančiam amoraliems ir antivisuomeniniams poelgiams. Suvokti, kad už
viešosios tvarkos pažeidimą (necenzūrinius žodžius, muštynes ir kt.) mokiniai baudžiami Lietuvos
Respublikos įstatymų nustatyta tvarka;
13.33. pabaigus programą arba išvykstant iš mokyklos grąžinti mokinio pažymėjimą,
atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu dėstančiu mokytoju. Atsiskaitymą parašu patvirtina
mokytojai ir bibliotekos vedėja.
14. Mokiniui draudžiama:
14.8. be mokytojų leidimo imti mokyklos valstybinės svarbos dokumentus: neformalaus
ugdymo užsiėmimų dienynus, asmens bylas ir kt.;
14.9. įsinešti į mokyklą ginklų, peilių, dujų balionėlių, toksinių medžiagų, narkotikų ar kitų
kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų;
14.10. mokinys įsipareigoja gimnazijoje ir gimnazijos teritorijoje nežaisti azartinių žaidimų
kortomis, nevartoti kvaišalų (tabako, elektroninių cigarečių, alkoholinių gėrimų bei kitų narkotinių ar
psichotropinių medžiagų) ir energetinių gėrimų, jų nepropaguoti, neplatinti ir netoleruoti (apie
pastebėtus vartojimo atvejus pranešti socialiniam pedagogui arba klasės auklėtojui, administracijos
atstovams), neatsivesti į gimnaziją pašalinių asmenų;
14.11. savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar
moralinį pažeminimą: filmuoti ar fotografuoti kitą asmenį be jo sutikimo;
14.12. meluoti, apgaudinėti, nusirašinėti;
14.13. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu;
14.14. įsinešti į mokyklą garso įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
tiesiogiai skatina ar propaguoja karą, žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją;
14.15. mokykloje sudarinėti turtinius sandorius (pirkti-parduoti);
14.16. pamokos metu vaikščioti koridoriais (esant „langui“) ir trukdyti mokytojams vesti
pamokas;
14.17. pamokų metu savavališkai išeiti iš mokyklos; neinformavus klasės vadovo ar dalyko
mokytojo, negavus leidimo išeiti iš pamokų;
14.18. be mokyklos administracijos leidimo vieniems išvykti į ekskursijas;
14.19. savavališkai kabinti stenduose pačių atsineštą informaciją.
III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDOS
15. Mokiniai skatinami:
15.1. gimnazijos Padėkos raštais už įvairius pasiekimus;
15.2. sveikinimo atvirukais tėvams;
15.3. gabiųjų mokinių nuotraukomis ir padėka stenduose;
15.4. olimpiadų, konkursų, varžybų prizininkų, mokytojų, tėvų pagerbimu per tradicinį
gimnazijos renginį „Žvaigždžių lietus.“
15.5. esant galimybei, išvykų organizavimu, atminimo dovanėlėmis;
15.6. dalyvavimu mokinių pasikeitimo programose.
16. Mokiniams skiriamos nuobaudos:
16.1. klasės vadovo, mokytojo ar kito mokyklos darbuotojo pastaba (žodžiu ar raštu);
16.2. direktoriaus ar kuruojančio klases pavaduotojo įspėjimas (už pasikartojantį mokinių

elgesio taisyklių pažeidimą);
16.3. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (už nuolatinį mokinių elgesio taisyklių
pažeidimą), dalyvaujant tėvams (globėjams), pareiškiant direktoriaus įsakymu vieną iš nuobaudų:
16.3.1. pastabą raštu;
16.3.2. papeikimą;
16.3.3. griežtą papeikimą.
16.4. visos Vaiko gerovės komisijos siūlytos ir direktoriaus įsakymu forminamos nuobaudos
skelbiamos viešai;
16.5. po pakartotino elgesio svarstymo Vaiko gerovės komisijos posėdyje teikiamas siūlymas
kreiptis į savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisiją dėl vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros priemonių taikymo.
17. Padarytos žalos atlyginimas:
17.1. sutvarko, suremontuoja arba pakeičia sugadintą daiktą nauju;
17.2. sumoka už padarytą žalą tuo metu galiojančiais įkainiais;
17.3. atsiskaito už pamestus ir sugadintus vadovėlius bei grožinę literatūrą: nuperka naują ar
pakeičia analogiškos vertės nauja knyga.
IV. MOKINIŲ TRANSPORTO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS
18. Mokinių transporto išlaidos kompensuojamos vadovaujantis gimnazijos direktoriaus
2004-08-31 įsakymu Nr.V-76 patvirtinta „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos moksleivių transporto
išlaidų kompensavimo tvarka“.
V. MAŽAS PAJAMAS TURINČIŲ ŠEIMŲ MOKINIŲ NEMOKAMO MAITINIMO
ORGANIZAVIMAS
19. Nemokamas mokinių maitinimas mokykloje organizuojamas vadovaujantis gimnazijos
direktoriaus 2011-02-07 įsakymu Nr.V1-48 patvirtintu „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos socialinės
paramos mokiniams teikimo tvarkos aprašu“.
20. Už mokinių nemokamo maitinimo organizavimą mokykloje atsakingas socialinis
pedagogas.
VI. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS
21. Mokykloje visiems mokiniams sudaromos galimybės pavalgyti. Mokiniai maitinami
mokyklos valgykloje pertraukų metu, pradedant antrąja pertrauka (iki 15 val.) karštu maistu ir bufete
parduodamais, visuomenės sveikatos centro rekomenduojamais maisto produktais.
22. Į valgyklą mokiniai įleidžiami nuo 8.45 iki 14.50 val.:
23. Indus valgykloje mokiniai nusineša patys. Valgykloje parduodamas maistas valgomas tik
valgykloje.
24. Mokiniai, kuriems reikalingas gydytojo skirtas dietinis maitinimas, privalo pranešti apie
tai valgyklos vedėjai iš anksto. Pagal pateiktas gydytojo rekomendacijas ir esamas galimybes
suderinamas dietinis valgiaraštis.
VII. APRŪPINIMAS VADOVĖLIAIS
25. Mokinių aprūpinimas vadovėliais numatytas gimnazijos direktoriaus 2009-01-30 įsakymu
Nr.V1-68 patvirtintame „Klaipėdos „Ąžuolyno“ gimnazijos aprūpinimo bendrojo lavinimo dalykų
vadovėliais tvarkos apraše“.

26. I–II gimnazijos klasių mokiniai visais vadovėliais aprūpinami nemokamai. III–IV
gimnazijos klasių mokiniai maksimaliai aprūpinami vadovėliais, tik kai kuriuos trūkstamus vadovėlius
gali tekti įsigyti patiems.
27. Vadovėlius mokiniams išdalina dalykų mokytojai, kurie ir įvertina vadovėlio būklę
mokslo metų pradžioje ir pabaigoje.
28. Už vadovėlius po išdalinimo atsakingi tampa patys mokiniai. Gavę vadovėlį, jie aiškiai
įrašo savo pavardę, vardą, klasę į vadovėlio kortelę.
29. Pametę ar nepataisomai vadovėlį sugadinę mokiniai privalo nupirkti tokį patį ar
lygiaverčiu laikomą vadovėlį.
30. Negrąžinusiam vadovėlio mokiniui kitas to dalyko vadovėlis neišduodamas.
31. Mokiniai visus mokslo metus saugo vadovėlius, jų neplėšo, nerašo juose, nelanksto lapų,
nebrauko žodžių ir sakinių, nespalvina paveikslų. Pavasarį tvarkingą vadovėlį grąžina gimnazijos
bibliotekai.
VIII. MOKINIŲ BUDĖJIMAS
32. Budėjimo organizavimas:
32.1. mokiniai budi klasėmis pagal nustatytą grafiką. Už klasės budėjimą atsako klasės
vadovas. Vyr. budėtojas užtikrina, kad visi budintys mokiniai sąžiningai atliktų savo pareigas ir turėtų
skiriamuosius ženklus;
32.2. nustačius, kad mokiniai budėjo nepatenkinamai, skiriamas dar vienos savaitės
budėjimas;
32.3. už gerą budėjimą mokiniai gali būti skatinami (pagal mokyklos galimybes).
33. Budėtojų pareigos:
33.1. mokiniai budėjimą pradeda 10 minučių prieš pamokas savo postuose, o po pamokų
apeina ir apžiūri savo budėjimo vietą; esant galimybei, paprašo mokytojo išleisti 2 minutėm anksčiau iš
pamokos;
33.2. mokiniai budi pagal klasės vadovo ir vyr. budėtojo sudarytą grafiką;
33.3. budėtojai turi skiriamąją kortelę, kurioje nurodytas vardas, pavardė, klasė;
33.4. prieš pamokas ir po 6, 7 pamokų budinčios klasės mokiniai padeda rūbininkėms priimti
ir išduoti paltus;
33.5. budėtojai prižiūri tvarką, drausmę bei švarą gimnazijoje, stebi, kad mokiniai negadintų
inventoriaus ar patalpų, nesėdėtų ant palangių;
33.6. pasibaigus pertraukai ar pamokoms, budėtojai palieka tvarkingą budėjimo vietą;
33.7. budėtojai privalo informuoti mokytojus ar administraciją apie kitų mokinių
nedrausmingą elgesį;
33.8. budintys mokiniai privalo, įvykus nelaimingam atsitikimui, tuoj pat pranešti klasės
vadovui, budinčiajam mokyklos vadovui;
33.9. perduodami budėjimą kitai klasei budintys mokiniai patikrina tvarką gimnazijoje;
33.10. nepastebėjus budėjimo vietoje padarytų pažeidimų, viską sutvarkyti patiems;
33.11. renginyje budinti klasė paruošia aktų salę renginiui.
34. Budėtojų teisės:
34.1. laiku pradėti ir baigti pamokas;
34.2. įspėti žodžiu nedrausmingus mokinius;
34.3. budėjimo sąsiuvinyje registruoti nedrausmingus mokinius.
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