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RIETAVO SAV. TVERŲ GIMNAZIJOS
VIDAUS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

I.BENDROJI DALIS

1. Gimnazijos tikslas – bendradarbiaujant su moksleivių tėvais ugdyti harmoningą,
kūrybišką, dvasiškai laisvą, pozityviai mąstantį ir pasaulio kultūrą  suvokiantį žmogų.

2. Gimnazijos darbuotojai, moksleiviai turi sąžiningai vykdyti valstybės įstatymus,
gerai atlikti  savo pareigas,  bendravimą su visais  žmonėmis grįsti pagrindiniais  žmogiškumo
principais, tolerancija, tautiškomis tradicijomis.

3. Kiekvienas pedagogas savo išsilavinimu, pareigingumu, darbštumu ir elgesiu turi
tapti pavyzdžiu ne tik auklėtiniams, bet ir kitiems žmonėms, turi nuolatos tobulintis tiek dvasinėje,
tiek profesinėje srityje.

4. Kiekvienas moksleivis  savo tikslais  turėtų laikytis  intelektualinį,  dvasinį ir fizinį
tobulėjimą.

II. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMO IR ATLEIDIMO IŠ DARBO TVARKA

5. Darbuotojai priimami ir atleidžiami iš darbo vadovaujantis Lietuvos Respublikos
Darbo Kodeksu, LR Vyriausybės  nutarimais  bei  kitais  teisės aktais,  reglamentuojančiais  darbo
santykių sferą.

6. Darbo sutartis sudaroma tada, kai darbuotojas pasitikrina sveikatą ir sutinka su 
darbdavio  pateiktomis  darbo  ir  apmokėjimo  sąlygomis,  vidaus  darbo  tvarkos  taisyklėmis.
Atsižvelgiama į pateiktas raštiškas rekomendacijas.

7. Darbuotojas, aptaręs darbo sąlygas su darbdaviu ir sutikęs dirbti, rašo prašymą ir 
pateikia raštinės vedėjui visus reikiamus dokumentus darbo sutarčiai sudaryti.

8. Darbuotojas, pasirašęs darbo sutartį, kreipiasi į direktoriaus pavaduotoją ūkio rei-
kalams, išklauso ,,įvadinį“ ir ,,darbo vietoje“ instruktažus, pasirašo instruktažų žurnale.

9. Sumažėjus etatų skaičiui arba pamokų krūviui ir esant būtinumui mažinti 
darbuotojų skaičių, jeigu dirba lygiaverčiai darbuotojai, pirmiausia darbo sutartis nutraukiama su
pensininku, su kitais – įstatymų numatyta tvarka.

10. Už iniciatyvas, gerus darbo rezultatus, svarbių užduočių įvykdymą ir kitus darbus 
darbuotojams pareiškiama padėka.

III. MOKSLEIVIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJA IR IŠVYKIMO IŠ GIMNAZIJOS
TVARKA

11. Moksleiviai į gimnaziją priimami atsižvelgiant į tėvų ir vaikų pageidavimus.
12. Į ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo grupę ir pirmą klasę priimami pateikus

tėvų prašymą, sveikatos pažymėjimą, gimimo liudijimą. Tėvai dokumentus pateikia iki rugpjūčio
31 d.

13.  Priimtas  moksleivis  gimnazijos  direktoriaus  įsakymu  įrašomas  į  gimnazijos
moksleivių sąrašus.

14. Į mokyklą, iš kurios atvyko moksleivis, per dvi dienas išsiunčiamas pranešimas,
informuojantis apie atvykimą.

15. Iš gimnazijos moksleivis išleidžiamas pateikus tėvų prašymą.



16.  Tėvams  išduodama  pažyma,  kurioje  surašyti  visi  moksleivio  pažymiai  (jeigu
išvyksta pusmečio eigoje).

17. Jeigu per savaitę negaunama pranešimo iš mokyklos į kurią išvyko moksleivis,
pavaduotojas  ugdymui  išsiunčia  užklausimą.  Išsiaiškinus,  kad  mokinys  niekur  nesimoko,
informuojama Vaikų teisių apsaugos tarnyba.

18. Moksleivio asmens bylos kopija išsiunčiama į kitą mokyklą, gavus pranešimą apie
tolimesnį mokymąsi. Moksleivis direktoriaus įsakymu išbraukiamas iš moksleivių sąrašo.

IV. KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKA

19. Klasės komplektuojamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 
nutarimu  ,,Dėl  mokyklų,  vykdančių  formaliojo  švietimo  programas,  tinklo  kūrimo  taisyklių
patvirtinimo“.

V. GIMNAZIJOS ADMINISTRACIJA

20. Aiškina gimnazijos bendruomenės nariams valstybinę bei regioninę švietimo 
politiką ir telkia ją šiai politikai įgyvendinti.

21. Sistemingai informuoja gimnazijos bendruomenės narius apie Švietimo ir mokslo
ministerijos, Švietimo skyriaus, Savivaldybės tarybos švietimo ir mokslo komiteto, Savivaldybės
priimtus svarbius nutarimus dėl mokyklos.

22. Mokytojų tarybai teikia svarstyti tuos klausimus, kurie aktualūs gimnazijos ben-
druomenės nariams ir kurių sprendimas turi būti rastas viso pedagogų kolektyvo susirinkime.

23. Telkia bendruomenę gimnazijos kaitai, numato perspektyvą.
24. Puoselėja demokratinius gimnazijos bendruomenės santykius, skatina savivaldos

institucijų veiklą.
25.  Informuoja  gimnazijos  bendruomenę  apie  biudžetinių  ir  nebiudžetinių  lėšų

panaudojimą 2 kartus per mokslo metus.
26. Iškilusius klausimus spendžia su Gimnazijos taryba.
27. Pakvietus Gimnazijos tarybai, dalyvauja posėdžiuose.
28. Nagrinėja gimnazijos darbuotojų darbo trūkumus:
28.1. individualus pokalbis;
28.2. svarstymas Mokytojų taryboje;
28.3. svarstymas Gimnazijos taryboje.
29. Gimnazijos darbą organizuoja vadovaudamasi:
29.1. Lietuvos Respublikos konstitucija;
29.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu;
29.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais;
29.4. Vaiko teisių deklaracija;
29.5. Lietuvos Respublikos Darbo sutarties įstatymu;
29.6. Lietuvos Respublikos žmonių darbo saugos įstatymu;
29.7. Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministerijos, miesto Savivaldybės ir

Švietimo skyriaus politiką reglamentuojančiais dokumentais;
29.8. Lietuvos bendrojo lavinimo mokyklos ir savo gimnazijos nuostatais.

VI. MOKYTOJAS

30.  Savo  darbe  vadovaujasi  švietimo  įstatymu,  Lietuvos  Respublikos  bendrojo
lavinimo mokyklos nuostatais bei gimnazijos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis.

31. Kelia savo dalykinę ir metodinę kvalifikaciją, atestuojasi.
32. Visur laikosi bendražmogiškų ir pedagoginės etikos normų.



33. Dalyvauja Gimnazijos tarybos, metodinių grupių posėdžiuose bei pasitarimuose,
vykdo juose priimtus nutarimus.

34. Reiklus sau.
35. Reikalauja, kad mokiniai laikytųsi Mokinių vidaus elgesio taisyklių.
36.  Seka  informaciją  gimnazijoje  ir  reaguoja  į  ją.  Laiku  vykdo  gimnazijos

administracijos nurodymus.
37.  Susirgęs  arba  dėl  kitų  priežasčių  negalėdamas  atvykti  į  darbą  praneša  apie  tai

gimnazijos vadovams.
38. Į pamokas nevėluoja.

       39. Pamoką ar užsiėmimą pradeda tik švarioje ir tvarkingoje patalpoje. Po pamokos ar 
užsiėmimo palieka švarią ir  sutvarkytą  patalpą (uždaromi langai,  užsukami čiaupai,  išjungiami
elektriniai prietaisai, užrakinamos durys ir kt.).

40.  Pastebėjus  gedimus  gimnazijoje,  skubiai  informuoja  administraciją  arba
aptarnaujantį personalą.

41. Organizuoja sistemingą moksleivių žinių kontrolę. Formą pasirenka mokytojas.
42. Gautus įvertinimus įrašo į elektroninį dienyną.
43.  Rašomuosius  ir  kitus  darbus  raštu  ištaiso  ir  įvertina  ne  vėliau  kaip  per  vieną

savaitę.
44. Mėnesių užbaigimus ir pusmečių pažymius išveda gimnazijos vadovų nurodytu

laiku.
45. Apie moksleivių susirgimus ar nelaimingus atsitikimus gimnazijoje ir gimnazijoje

organizuojamuose renginiuose, suteikęs pirmąją pagalbą, informuoja klasės vadovą ir gimnazijos
vadovus.

46. Apie nelaimingus atsitikimus, po žodinės informacijos gimnazijos vadovams, pa-
teikia paaiškinimą raštu.

47. Išvykstant į renginį už gimnazijos ribų, klasės vadovas, dalyko mokytojas, mok-
iniams  pravedamas  saugaus  elgesio  instruktažas.  Prieš  dvi  dienas  išvykos  vadovai  direktoriui
pateikia  vaikų  turizmo  renginių  organizavimo  tvarkos  priedus  ir  tik  gavę  leidimą,  įformintą
įsakymu, išvyksta.

48. Formuoja moksleivių sveikos gyvensenos įgūdžius. Pamokose ir popamokiniuose
renginiuose vykdo narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo prevenciją.

VII. MOKYTOJAS NEGALI

49.  Pakeisti  pamokų,  popamokinio  ugdymo  tvarkaraščių,  vaduoti  mokytojus  be
gimnazijos vadovų sutikimo.

50.  Ateiti  į  kito  mokytojo  pamoką  ar  renginį  be  mokytojo  ar  gimnazijos  vadovų
sutikimo.

51.  Išsiųsti  iš  pamokos  moksleivį  įvairiais  reikalais  (atsinešti  sąsiuvinį,  sportinę
aprangą ir kt.)

52. Moksleivio, pažeidusio elgesio ar darbo tvarkos taisykles, išvaryti iš klasės.
53. Organizuoti  renginius,  diskotekas, konkursus ir t.t.  moksleiviams be gimnazijos

vadovų žinios.
54.  Palikti  moksleivius  be  priežiūros  per  pamoką,  papildomo  ugdymo  užsiėmimą,

renginių metu.
55. Duoti moksleiviams kabinetų ir kitų mokyklos patalpų raktus.
56. Išleisti moksleivių iš pamokų ir popamokinio ugdymo užsiėmimų anksčiau laiko.
57. Mažinti žinių įvertinimo balus dėl drausmės.

VIII. KLASĖS VADOVAS

58. Domisi moksleivių sveikata, tiria jų polinkius, poreikius, interesus.



59. Analizuoja, vertina ugdymosi rezultatus, moksleivių elgesį, informuoja jų tėvus,
mokytojus, gimnazijos administraciją bei savivaldos institucijas.

60. Ugdo moksleivių vertybines nuostatas, pilietiškumą, demokratiškumą, puoselėja
dorovę, sveiką gyvenseną ir socialinės rūpybos veiklą.

61. Informuoja moksleivius ir jų tėvus apie institucijas, teikiančias pagalbą pavartojus
narkotinių  medžiagų,  paskelbia  sveikatos  priežiūros,  teisėsaugos,  psichologinių  konsultacijų
įstaigų adresus, telefonus ir jų teikiamas paslaugas.

62. Bendrauja su kiekvienu moksleiviu ir jo šeima, buria klasėje dirbančius mokytojus
ir kitus darbuotojus (soc. pedagogą, bibliotekininką, mokytoją atsakingą už popamokinę veiklą,
medicinos darbuotojus ir kt.), klasės moksleivių ugdymui gerinti.

63. Prižiūri, kaip moksleiviai laikosi gimnazijos nuostatų, gimnazijos bendruomenės
prisiimtų vidaus darbo tvarkos taisyklių.

64. Susisiekia su tėvais ir išsiaiškina priežastis, jei moksleivis nelanko gimnazijos.
65.  Imasi  visų reikiamų priemonių  padėti  moksleiviui  patyrusiam smurtą,  prievartą

seksualinį ar kitokio pobūdžio išnaudojimą.
66. Stebi,  analizuoja,  koreguoja tėvų (globėjų) ir  socialinės  bei kultūrinės  aplinkos

poveikį moksleivių ugdymui.
67. Tvarko moksleivių asmens bylas, el. dienyną, vykdo tikslią lankomumo apskaitą.
68. Bendradarbiauja su savivaldos institucijomis.
69. Tarpininkauja moksleiviui pasirenkant kitą mokymo įstaigą, jei jam nėra sukakę

16 metų.
70. Laikosi etikos normų, pedagoginės prevencijos principų.

IX. MOKSLEIVIŲ ASMENS BYLOS

71. Moksleivio asmens byloje turi būti:
71.1. tėvų prašymas priimti moksleivį į mokyklą;
71.2. asmens lapas su abėcėlinio žurnalo numeriu;
71.3. moksleivio gimimo liudijimo kopija;
72.  Pasibaigus  mokslo  metams  pildomas  dalykų  mokėjimo įvertinimo puslapis  bei

įrašoma apie kėlimą į aukštesnę klasę (direktoriaus įsakymo Nr.).

X. MOKYMO KABINETO VADOVAS

73. Atsako už kabineto estetinę išvaizdą, mokomosios ir metodinės medžiagos  kau-
pimą, mokymo priemones, jų apskaitą ir tausojimą. 

74.  Sistemingai  informuoja  direktoriaus  pavaduotoją  ūkio  reikalams  apie  gedimus
kabinete ir pageidauja skubaus sutvarkymo.

75. Išreikalauja, kad už sugadintą inventorių atlygintų moksleivio tėvai.
76. Kito kabineto vadovui perduoda inventorių ir mokymo priemones informavęs apie

tai  direktoriaus pavaduotoją ugdymui ir direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams.
77.  Neišneša  iš  gimnazijos  ir  neduoda  kitiems  išsinešti  gimnazijai  priklausančių

mokymo priemonių ir inventoriaus.
78.  Statyti  papildomus  įrenginius,  pertvarkyti  kabinetą  galima  tik  suderinus  su

gimnazijos vadovais.

XI. TECHNOLOGIJŲ, CHEMIJOS, FIZIKOS, INFORMATIKOS MOKYTOJAS

79. Vykdo bendrus reikalavimus.
80. Veda saugaus elgesio instruktažus kiekvieną kartą  keičiantis  darbų susijusių su

pavojingais  veiksniais,  pobūdžiui.  Išklausę  instruktažą,  moksleiviai  pasirašo  saugaus  elgesio
instruktažo lape.



81. Prižiūri kabineto įrengimus, elektros instaliaciją, priešgaisrines priemones.
82. Praneša gimnazijos administracijai apie įrenginių gedimus.
83. Moksleivių pagamintus gaminius iš gimnazijos medžiagų, palieka gimnazijoje.

XII. KŪNO KULTŪROS MOKYTOJAS

84. Vykdo bendrus reikalavimus.
85.  Atsako  už  tvarką  ir  įrengimus  sporto  bazėje,  persirengimo  kambariuose,  už

moksleivių ir jų daiktų saugą pamokų ir popmokinių renginių metu.
86. Moksleivius į persirengimo kambarius įleidžia ne vėliau kaip 5 min. iki pamokos

pradžios.
87.  Reikalauja,  kad  moksleiviai,  negalintys  dalyvauti  pamokoje  (serga,  neturi

aprangos),  stebėtų  pamoką,  padėtų  mokytojui,  atliktų  sportinės  bazės  priežiūros  ir  tvarkymo
darbus.

88. Reikalauja, kad į sporto salę moksleiviai eitų tik su sportine avalyne.
89.  Sprendžia apie moksleivių,  atnešusių tėvų prašymus atleisti  nuo fizinio krūvio,

dalyvavimą pamokoje.
90.  Mokslo  metų  pradžioje  praveda  moksleiviams  saugaus  elgesio  sporto  salėje,

aikštyne instruktažus, tai fiksuoja instruktažo lape.

XIII. MOKYTOJAS ORGANIZUOJANTIS RENGINĮ PAGAL MOKINIŲ TARYBOS
SUDARYTĄ PROGRAMĄ

91.  Padeda  moksleiviams  tenkinti  jų  saviraiškos  bei  saviugdos  poreikius,  plėtoja
kultūrinius interesus.

92. Ugdo moksleivių savarankiškumą, meninį supratimą, puoselėja minties, sąžinės,
žodžio laisvę.

93.  Užtikrina  organizuojamų  renginių  meninį  ir  estetinį  lygį,  jo  reklamą,  dalyvių
saugumą. Užtikrina patalpų tvarką ir švarą renginio metu ir po jo.

94.  Masinius  renginius  organizuoja  planingai,  vietą,  laiką  ir  trukmę  suderina  su
gimnazijos administracija.

XIV. BUDINTIS MOKYTOJAS

95. Skiriamas tvarkai palaikyti.
96. Į mokyklą ateina 10 min. anksčiau ir budi kiekvieną pertrauką.
97. Atsako už tvarką budėjimo teritorijoje, neleidžia moksleiviams pažeisti Mokinio

vidaus  elgesio taisyklių.  Reikalauja,  kad moksleiviai  kultūringai  elgtųsi.  Pastebėję  į  gimnaziją
atėjusius pašalinius asmenis, praneša apie juos gimnazijos administracijai.

98.  Kiekvieno  pažeidimo  atveju  informuoja  socialinį  pedagogą.  Apie  didesnius
pažeidimus praneša gimnazijos administracijai.

99. Budėjimo metu segi budinčiojo ženklą.
100.  Jei  reikia  budėti  renginių  metu,  sudaromas  atskiras  budėjimo  tvarkaraštis  ir

taisyklės.

XV. DARBO TVARKOS IR ELGESIO TAISYKLĖS MOKSLEIVIAMS

101. Mokinio teisės:
101.1. mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir 

įstatymuose,  Jungtinių  Tautų  Organizacijos,  Vaiko  teisių  apsaugos  konvencijoje  numatytomis
teisėmis ir laisvėmis;



101.2.  teisę  į  mokslą,  kuris  ugdytų  jo  bendrą  kultūrinį  išprusimą,  intelektą,
sugebėjimus, pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis;

101.3.  kiekvienam  vaikui  turi  būti  užtikrintos  galimybės  išmokti  gerbti  tėvus,
auklėtojus,  mokytojus,  kitus  žmones,  savo gimtąją,  valstybinę  kalbą  ir  kultūrą,  kitas  kalbas  ir
kultūras, gamtą, pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu visuomenės nariu;

101.4.  kiekvienas  vaikas  turi  teisę  į  mokymo  ir  kitų  valstybės  institucijų  paramą
atskleidžiant ir ugdant talentus bei gabumus;

101.5. į pirminę sveikatos priežiūrą;
101.6. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
101.7. gauti informaciją apie gimnaziją, jos vykdomas švietimo programas, 

mokymo(si) formas;
101.8. rinktis siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį,

dalykų modulius, papildomo ugdymo programas, būrelius, studijas ir kt.;
101.9.  nemokamai  naudotis  gimnazijos  biblioteka,  vadovėliais  ir  kita  literatūra,

kabinetuose esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams);
101.10.  esant  būtinybei,  nustatyta  tvarka  gauti  mokymą namuose  arba,  Mokytojų

tarybai pritarus, mokytis savarankiškai;
101.11. dalyvauti gimnazijos savivaldoje;
101.12. teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo ugdymo tobulinimo;
101.13.  gauti  psichologinę,  specialiąją  pedagoginę,  socialinę,  logopedo  ir

informacinę pagalbą;
101.14. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
101.15. gauti gimnazijoje nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka;
101.16. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
101.17. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei

talentą;
101.18  burtis  į  visuomenines  organizacijas,  dalyvauti  visuomenės  gyvenime,

taikiuose  susirinkimuose,  kurių  veikla  neprieštarauja  Lietuvos  įstatymams  ir  skatina  pilietinę
brandą, lavina kūrybinius gebėjimus;

101.19. puoselėti lietuvių kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
101.20. mokytis  savarankiškai ir eksternu laikyti  mokyklos baigimo egzaminus ar

žinių patikrinimą.
102. Mokinio pareigos:
102.1. laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų gimnazijos vidaus 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
102.2. mokytis pagal privalomojo švietimo programas  iki 16 metų; 
102.3. gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą gimnazijos personalą, 

paisyti jų nuomonės, gerbti savo mokyklą, jos simbolius ir  nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu;
102.4. gerbti lietuvių kalbą ir kultūrą, būti tolerantiškiems kitų šalių kalboms ir 

kultūroms;
  102.5. nuolat lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. Pamokų 

praleidimo priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių
atstovų raštai  ir  kt.)  klasės  auklėtojui turi  būti  pateikti  ne vėliau kaip per 3 darbo dienas  nuo
atvykimo  į  gimnaziją  dienos.  Šiame  punkte  nustatytu  terminu  nepateikus  pamokų  praleidimo
priežastį pagrindžiančių dokumentų, praleistos pamokos bus žymimos kaip pamokos, praleistos be
pateisinamos priežasties. Tėvai (globėjai) gali pateisinti nedalyvavimą pamokose ne daugiau kaip
2 dienas iš eilės;

102.6.  apie  neatvykimą  į  gimnaziją  (5  –  12)  kl.  mokiniai  praneša  klasės
vadovui

(skambina, parašo žinutę ar el. laišką);
102.7.  laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, stropiai mokytis, turėti visas



mokymuisi  būtinas  priemones  (knygas,  sąsiuvinius,  rašymo  priemones,  pratybų  sąsiuvinius,
atlasus, sportinę aprangą ir kt.);

102.8.  pamokos metu laikytis  mokytojo nustatytos darbo pamokoje tvarkos
(atlikti 

visas mokytojo skiriamas klasės ir namų užduotis, netrukdyti dirbti kitiems mokiniams, neužsiimti
pašaline, nesusijusia su mokymo procesu veikla (nežaisti, nerašinėti raštelių, nekalbėti su draugais
ir kt.);

102.9.  pamokos pradžios laukti prie to kabineto, kur vyks pamoka. Pasibaigus
pamokai tvarkingai išeiti iš kabineto ir eiti į kabinetą, kur vyks sekanti pamoka. Pasidėti daiktus
klasėje. (Nelaikyti kuprinių ant palangių, grindų, vestibiulyje ir t.t.);

102.10. išvykti iš gimnazijos pavežėjami moksleiviai privalo pagal nustatytą grafiką.
Dėl savo kaltės pavėlavęs į autobusą mokinys, pats rūpinasi, kaip grįš namo.

102.11.  laikytis  asmens  higienos  reikalavimų.  Saugoti  savo  ir  kitų  sveikatą.  Į
mokyklą ateiti švaria, tvarkinga mokykline uniforma. Mokyklinės uniformos gimnazijoje galima
nedėvėti penktadieniais;

102.12. palaikyti švarą ir tvarką klasėje, gimnazijoje ir jos teritorijoje, nelaipioti 
lauko  estrados  suolais.  Jei  mokinys  prišiukšlino,  apibraižė,  apspjaudė  sienas  ir  t.  t.,  privalo
sutvarkyti, t. y. (iššluoti grindis, nuvalyti sienas ir t.t.);

102.13. gerbti budėtojus ir vykdyti jų nurodymus;
102.14. viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius ir 

kt.) pamokų metu laikyti rūbinėje;
102.15. valgykloje valgyti pagal nustatytą eilę, laikytis elgesio valgykloje 

taisyklių, į valgyklą ne bėgti, o eiti;
102.16.  tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių turtą ir gimnazijos turtą: 

inventorių,  patalpas,  baldus,  vadovėlius  ir  kitas  mokymo  priemones.  Padarytą  žalą  įstatymų
nustatyta  tvarka  privalo  atlyginti  mokinys  ir  jo  tėvai  (globėjai).  Žalos  atlyginimą  gimnazijoje
nustato gimnazijos administracijos patvirtinta tvarka;

102.17. iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti klasės 
vadovui medicininę pažymą ir kitus reikalingus dokumentus;

102.18.  išvykstant iš gimnazijos grąžinti mokymo priemones, iš bibliotekos 
paimtas knygas ir kt.;

102.19.  nedelsiant informuoti gimnazijos darbuotojus apie gimnazijoje ar jos 
teritorijoje vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas;

102.20.  gimnazijoje ir renginių už gimnazijos ribų metu laikytis saugaus ir 
kultūringo elgesio reikalavimų;

102.21. dalyvauti vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu yra pakviestas 
atvykti;

102.22. atlikti socialinę veiklą mokykloje (5 val. per metus 5 – 8, I-II kl. mok.). 
103. Mokiniui draudžiama:
103.1. be mokytojo leidimo imti asmens bylas ir kitus dokumentus;
103.2. Įsinešti į gimnaziją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas,

narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus;
 103.3. gimnazijoje ir jos teritorijoje draudžiama turėti, vartoti energetinius gėrimus, 
alkoholį,  narkotines  ir  psichotropines  medžiagas,  rūkyti,  vartoti  elektronines  cigaretes,  žaisti
azartinius žaidimus (kortomis ir kt.), taip pat draudžiama ateiti į gimnaziją ir gimnazijos teritoriją
apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;

103.4. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis 
priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje. Jei mokinys
nesilaiko šio reikalavimo,  mokytojas privalo paimti  išjungtą telefoną ar kitą mokinio pamokos
metu  naudojamą  ir  trukdančią  darbui  pamokoje  priemonę,  ir  grąžinti  ją  po  pamokos.  Jeigu
mokinys piktybiškai pažeidžia šią taisyklę, mokytojas paima telefoną ar kitą mokinio pamokos
metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę, surašydamas paėmimo aktą, ir atiduoda 



saugojimui į seifą. Paimtas daiktas grąžinamas tik mokinio tėvams;
103.5.  pamokų metu kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus;

103.6.  gimnazijos bibliotekoje ir skaitykloje žaisti kompiuteriu, triukšmauti ir
t.t.;

103.7.  atsinešti į gimnaziją ar jos teritoriją garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, 
laikraščius,  žurnalus  ir  kitus  leidinius,  kurie  skatina  ar  propaguoja  žiaurų  elgesį,  smurtą,
pornografiją;

103.8.  slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) 
veiklą ir pokalbius;

103.9.  pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po gimnaziją ir trukdyti 
mokytojams vesti pamokas;

103.10. bėgioti koridoriais, šūkauti, stumdytis, muštis, šiukšlinti, žaisti kamuoliu 
tam  neskirtose  vietose  (koridoriuose,  žaliuose  plotuose,  vestibiulyje,  prie  paradinių  durų)
spjaudytis, keiktis, įžeidinėti, užgaulioti, prasivardžiuoti ir kt.;

103.11. reikalauti pinigų, versti meluoti kitus moksleivius, imti ir gadinti svetimus 
daiktus;

  103.12.  prekiauti  gimnazijoje  ir  jos  teritorijoje  bet  kokiais  daiktais,  išskyrus
prekybą, kuri yra numatyta gimnazijos organizuojamų renginių metu;

103.13.  niokoti gimnazijos turtą (laužyti suolus, durų spynas, tualetus, spardyti
šiukšliadėžes, mėtyti gėles, daužyti langus, braižyti, spardyti sienas, deginti palanges ir kt.);

103.14.  gimnazijos patalpose būti su kepurėmis ir gobtuvais;
103.15.  vaikščioti į tualetą pamokų metu, nebent Mokytojui leidus.
104. Mokinio skatinimo priemonės:
104.1. žodžiu (pagyrimas);
104.2. raštu (padėka, diplomas);
104.3. suteikimas galimybės dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose;
104.4. apdovanojimas dovanėle, prizu.
105. Mokiniui, pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos šios 

prevencinės drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:
105.1. įspėjimas žodžiu – taikoma mokiniui, pirmą kartą be pateisinamos

priežasties praleidusiam 2 dienas per kalendorinį mėnesį, nedėvint mokyklinės uniformos taip pat
padarius kitus nežymius šių taisyklių pažeidimus;

  105.2. sutartis su mokiniu, kuria raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas
 nekartoti  padarytų  pažeidimų  – taikoma mokiniui pakartotinai  be  pateisinamos  priežasties
praleidusiam pakartotinai 2 dienas per kalendorinį mėnesį,  taip pat padarius kitus šių taisyklių
pažeidimus;

105.3.  tėvų  informavimas neįvykdžius  sutartyje  su  mokiniu  nustatytų  mokinio
įsipareigojimų  ir  kai  poveikio  priemonės  nurodytos  105.1  ir  105.2  punktuose  nepadaro  jokio
poveikio;

105.4.  moksleivis siunčiamas į Vaiko gerovės komisiją  – taikoma mokiniui, kai
poveikio  priemonės,  nurodytos   105.1,  105.2 ir  105.3 punktuose,  nepadaro  reikiamo poveikio
mokiniui ir pažeidimai kartojasi;

105.5.  viešas  nukentėjusiojo  asmens  atsiprašymas  –  taikoma  mokiniui,  kai
mokinys įžeidžia žmogaus garbę ir orumą;

105.6.  papeikimas  –  taikoma  mokiniui  praleidus  be  pateisinamos  priežasties  8
dienas  per  pusmetį  arba pabėgus  iš  3  pamokų per  pusmetį,  sistemingą  mokyklinės  uniformos
nedėvėjimą  ir  šiose  taisyklėse  nustatytų  mokinio  pareigų  nevykdymą,  už  įžūlų  elgesį  su
gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganizmą, trukdymą ugdymo procesui, necenzūrinių žodžių
vartojimą, rūkymą gimnazijos teritorijoje;

105.7. griežtas papeikimas – taikoma mokiniui praleidus be pateisinamos 



priežasties daugiau kaip 10 dienų per pusmetį, pabėgus daugiau kaip iš 3 pamokų per pusmetį,
mokyklinės  uniformos  ignoravimą,  sistemingą  šiose  taisyklėse  nustatytų  mokinio  pareigų
nevykdymą,  pasikartojantį  įžūlų  elgesį  su  gimnazijos  bendruomenės  nariais,  chuliganizmą,
trukdymą  ugdymo  procesui,  necenzūrinių  žodžių  vartojimą,  rūkymą  gimnazijos  teritorijoje,
alkoholinių  gėrimų,  narkotinių  ir  psichotropinių  medžiagų  vartojimą  gimnazijoje,  atvykimą  į
gimnaziją apsvaigus, tyčia sugadintą ar sunaikintą gimnazijos turtą;

105.8. raštiškas policijos, Rietavo savivaldybės švietimo skyriaus ir Vaiko teisių
apsaugos  tarnybos  informavimas –  šios  priemonės  imamasi  mokiniui  nuolatos,  piktybiškai
nevykdant šiose taisyklėse nustatytų mokinio pareigų, grubiai pažeidžiant šias taisykles,  įžūliai
elgiantis su gimnazijos bendruomenės nariais, chuliganiškai elgiantis, trukdant ugdymo procesui,
vartojant  necenzūrinius  žodžius,  rūkant  gimnazijos  teritorijoje,  vartojant  alkoholinius  gėrimus,
narkotines  ir  psichotropines  medžiagas  gimnazijoje  ar  jos  teritorijoje,  atvykus  į  gimnaziją
apsvaigusiam  nuo  alkoholio  ar  narkotinių  bei  psichotropinių  medžiagų,  tyčia  sugadinus  ar
sunaikinus gimnazijos turtą;

105.9. Gimnazijos tarybos, Mokytojų tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš 
gimnazijos – taikoma, kai yra išnaudotos visos poveikio priemonės ir mokinio elgesys kelia realią
ir akivaizdžią grėsmę gimnazijos bendruomenės narių saugumui;

105.10. jei mokinys yra kviečiamas ir neatvyksta be pateisinamos priežasties į 
Vaiko gerovės komisijos posėdį, jam iš karto taikoma griežtesnė poveikio priemonė;

105.11. po Vaiko gerovės komisijos posėdžio svarstytų mokinių sąrašai ir jiems 
skirtos nuobaudos skelbiamos gimnazijos bendruomenei;

105.12. kiekvieną mėnesį apie mokinius, kurie be pateisinamos priežasties praleido 
daugiau  nei  50%  visų  kalendorinio  mėnesio  pamokų,  informuojamas  nepilnamečių  reikalų
inspektorius, Vaiko teisių apsaugos tarnyba ir Rietavo savivaldybės švietimo skyrius;

105.13. pastebėjus mokinį pakartotinai rūkant, jis baudžiamas įstatymų numatyta 
tvarka;

105.14. su mokinio elgesio taisyklėmis, drausmės bei auklėjamojo poveikio 
priemonėmis mokinius supažindina klasės vadovas;

105.15. patvirtindamas, kad susipažino su šiomis taisyklėmis, mokinys privalo 
pasirašyti klasių vadovų saugaus elgesio instruktažų lapuose.

106. Gimnazijos darbuotojas, siekdamas užtikrinti gimnazijos bendruomenės narių ir
(ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio priemones ar imtis šių veiksmų:

106.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą. Ugdymosi vietos pakeitimas gali būti 
taikomas  mokytojo  sprendimu,  kai  mokinio  elgesys  akivaizdžiai  griauna  mokinių  ugdymosi
procesą pamokos metu.  Pakeitus ugdymosi  vietą,  mokinys  atlieka mokytojo paskirtas užduotis
prižiūrimas kito gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo arba mokiniui teikiama reikiama švietimo
pagalba. Mokinio ugdymosi vieta gali būti pakeičiama ne ilgesnei kaip šį sprendimą priėmusio
mokytojo pamokos trukmei. Esant būtinybei, šios priemonės taikymo trukmė gali būti pratęsiama
gimnazijos  vadovo ar  jo  įgalioto  asmens sprendimu,  atsižvelgus  į  gimnazijos  vadovo paskirto
darbuotojo (prižiūrėjusio mokinį pakeitus jo ugdymosi vietą) arba švietimo pagalbos specialisto
rekomendaciją, tačiau ne ilgiau kaip iki tos dienos pamokų pabaigos;

106.2.  iškviesti  gimnazijos  vadovą  ar  jo  įgaliotą  atstovą.  Iškviestasis  padeda
nutraukti  netinkamą mokinio  ar  mokinių  grupės  elgesį, tarpininkauja  sprendžiant  mokytojo  ir
mokinio ar mokinių grupės konfliktą, taip pat padeda mokytojui numatyti tolesnes mokinio (-ių)
ugdymosi  proceso  organizavimo  galimybes  bei  pagal  kompetenciją  inicijuoti  ir  (ar)  spręsti
švietimo pagalbos arba drausminių auklėjamojo poveikio priemonių taikymą mokiniui (-iams);

106.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą. Jeigu gimnazijos darbuotojui kyla 
pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, turi teisę prašyti mokinio parodyti jo
asmeninius  daiktus.  Mokinio  daiktai  negali  būti  tikrinami  negavus  jo  sutikimo  ir  (ar)  jam
nedalyvaujant.  Jei  mokinys  nesutinka  parodyti  daiktų,  apie  įtarimus  dėl  draudžiamų  daiktų
turėjimo nedelsiant informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir jie
kviečiami atvykti į gimnaziją. Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat



esant būtinybei, apie įtarimus dėl draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojama teritorinė
policijos įstaiga. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti
prižiūrimas gimnazijos vadovo paskirto darbuotojo;

106.4. atskirti mokinį, griaunantį bendrą klasės tvarką ar gimnazijos renginį, kai jis 
nepaiso  pakartotinių  reikalavimų  ir  raginimų  laikytis  elgesio  taisyklių,  išvedant  jį  iš  patalpos
(pavyzdžiui, klasės, salės, valgyklos ar pan.). Pamokos metu iš klasės pašalintas mokinys atlieka
mokytojo paskirtas užduotis kitoje gimnazijos patalpoje, prižiūrimas gimnazijos vadovo paskirto
darbuotojo, arba jam teikiama reikiama švietimo pagalba. Gimnazijos renginio metu pašalintas
mokinys  turi  būti  prižiūrimas  gimnazijos  vadovo 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;

106.5. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus. 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.).  Gimnazijos  darbuotojas,  taikydamas
pagrįstus  fizinius  veiksmus,  visada  privalo  vadovautis  minimalių  būtinų  fizinių  veiksmų
panaudojimo trumpiausiam būtinam laikotarpiui principu.

107. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose: 
 107.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
 107.2. mokinį vedant už rankos; 
 107.3. guodžiant mokinį;
 107.4. pasveikinant mokinį;
 107.5. padedant neįgaliam mokiniui;
 107.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
 107.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
 107.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi 

procese naudojamas priemones; 
 107.9. teikiant pirmąją pagalbą.
 108. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip 

smurtas mokinio atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:
 108.1. naudojami kaip bausmė;
 108.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
 108.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
 108.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.
 109. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir 

sveikatai.
110. Taikant Rekomendacijose numatytas poveikio priemones privalu atsižvelgti į 

mokinio  specialiuosius  ugdymosi  poreikius,  jo  sveikatos  būklę,  psichologinę  savijautą  ir  kitas
poveikio priemonės parinkimui ir taikymui svarbias aplinkybes.

111. Rekomendacijose 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 tvarkos taisyklių,



mokinio elgesio normų ir (ar) mokymo sutarties nuostatų pažeidimus reaguojama kitų teisės aktų
nustatyta tvarka.

112. Apie mokiniui pritaikytą poveikio priemonę turi būti nedelsiant informuoja- 
mas  gimnazijos  vadovas  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.

113. Mokiniui pritaikytą poveikio priemonę ir gimnazijos darbuotojo veiksmus 
mokinio  atžvilgiu  privalu  fiksuoti  raštu  gimnazijos  vadovo  nustatyta  tvarka.  Gimnazijos
darbuotojas  pagrįstus  fizinius  veiksmus  mokinio  atžvilgiu  gali  taikyti  tik  tais  atvejais,  kai
siekiama:

113.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su)žalojimo;
113.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, 

gimnazijos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
113.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo 

paties ar kitų asmenų saugumui;
113.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į 

žodinius gimnazijos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
113.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą

nuo galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką.

XVI. MOKSLEIVIŲ TĖVAI (GLOBĖJAI, RŪPINTOJAI)

114. Atsako už vaikų auklėjimą, ugdymą (užtikrina dienos režimo laikymąsi, moko
darbštumo,  atsakomybės,  pasitikėjimo,  atvirumo,  iniciatyvumo,  savarankiškumo,  susitelkimo ir
reiklumo sau), mokymąsi ir gimnazijos lankymą.

115. Aprūpina vaikus reikalingomis mokslo priemonėmis. Esant sunkoms
 materialinėms sąlygoms šeimoje, informuoja klasės vadovą.

  116. Sistemingai domisi vaiko mokymosi rezultatais, padeda pasirinkti mokymosi
profilį, lygį bei papildomo ugdymosi kryptį. Sudaro sveikas ir saugias gyvenimo bei mokymosi
sąlygas.  Apie  praleistų  pamokų  priežastis  praneša  klasės  auklėtojui  pirmą  dieną  ir  pateikia
pateisinimo dokumentą.

 117.  Dalyvauja  gimnazijos  bendruomenės  gyvenime  –  lanko  tėvų  susirinkimus,
konsultacijas, įvairius renginius.

 118.  Atsako  už  tai,  kad  vaikai  į  gimnaziją  ateitų  švarūs  ir  tvarkingi,  nenešiotų
mokymuisi nereikalingų daiktų.

119.  Moksleivių  akivaizdoje  nežemina  mokytojo  ir  gimnazijos  autoriteto.  Kilus
įvairioms  abejonėms,  konfliktinėms  situacijoms,  kreipiasi  į  klasės  auklėtoją  ar  gimnazijos
administraciją.

XVII. MOKSLEIVIŲ SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TVARKA

120. Iki rugsėjo 15 d. medicinos darbuotojas informuoja klasių vadovus apie 
moksleivių sveikatą, o klasės vadovas – klasėje dėstančius mokytojus.

121. Mokytojai klasėse ir kabinetuose moksleivius susodina, atsižvelgdami į jų 
regėjimą, ūgį.

122. Medicinos darbuotojas ir kūno kultūros mokytojai iki rugsėjo 15 d. 
sukomplektuoja moksleivių spec. grupę ir surenka pažymas paruošiamajai grupei.

123. Moksleiviui susirgus pamokų metu mokytojas informuoja tėvus, gimnazijos
administraciją  suteikia  pirmąją  pagalbą  ir,  esant  reikalui,  nuveda į  polikliniką.  Esant  skubiam
atvejui, kviečiama greitoji medicininė pagalba.

124. Išvykstant į ekskursijas, žygius, išvykas atsakingas mokytojas pasiima iš 
direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams pirmajai pagalbai reikalingas priemones.



  125.  Už sanitarinių  higieninių  normų reikalavimus  visose gimnazijos  patalpose
atsako kabinetų vadovai, aptarnaujantis personalas bei direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams.

126. Medicinos seselė rugsėjo, sausio ir gegužės mėn. atlieka visuotinį moksleivių 
patikrinimą dėl pedikuliozės. Informuoja tėvus, kad jie užtikrintų visišką išvalymą.

127. Gimnazijos bendruomenė propaguoja sveiką gyvenseną pamokose, įvairiuose 
renginiuose, praktiniame gyvenime ir kasdieninėje veikloje.

XVIII. UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

128. Gimnazijoje yra nustatyta penkių darbo dienų savaitė.
129. Darbo tvarka gimnazijoje:

- pamokos vyksta pagal grafiką:
I.       8.30 –   9.15
II.      9.20 – 10.05
III.   10.10 – 10.55
IV.   11.15 – 12.00
V.    12.20 – 13.05
VI.   13.10 – 13.55
VII.  14.00 – 14.45
VIII. 14.50 – 15.35

- dvi ilgosios pertraukos (pirmoji po 3, antroji po 4 pamokų)
- pertraukų tarp pamokų trukmė 5 minutės;
- darbo pabaigą moksleiviams nustato pamokų tvarkaraštis;
- mokytojai dirba pagal direktoriaus patvirtintą tvarkaraštį;
- kiti darbuotojai privalo išdirbti įstatymais numatytą valandų skaičių;

XIX. DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ UŽ DARBO DRAUSMĖS PAŽEIDIMUS

130. Bausmės ir kitos drausminančios priemonės taikomos tada, jeigu darbuotojas, 
neatlieka  savo  tiesioginių  pareigų  dėl  jo  paties  kaltės  ir  tai  užtraukia  drausminių,  o  taip  pat
galiojančiais įstatymais nustatytų kitų poveikio priemonių taikymą.

131. Už nusižengimus gali būti taikomos šios nuobaudos: pastaba, papeikimas, griež-
tas  papeikimas,  atleidimas  iš  darbo.  Drausminės  nuobaudos  nebūtinai  turi  būti  taikomos  eilės
tvarka.

132. Prieš skiriant drausminę nuobaudą, nusižengęs darbuotojas turėtų parašyti paaiš-
kinimą. Jeigu rašyti atsisako – tai nėra priežastis, kad būtų galima nenubausti.

133. Su paskirta nuobauda susipažindamas darbuotojas turi pasirašyti ant įsakymo.

XX. NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJA

134.  Gimnazijoje  ir  jos  teritorijoje  griežtai  draudžiama  vartoti  tabaką,  alkoholį,
narkotines, psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas, prekiauti jomis.

135. Draudžiama ugdymo proceso metu kviestis į gimnaziją ir jos teritoriją draugus ir
kitus pašalinius asmenis, platinti narkotinių ir psichotropinių medžiagų temą nelegalią literatūrą,
spaudinius ir kitus leidinius.

136. Apsvaigę ar kitokį  įtarimą sukėlę moksleiviai  į  diskoteką ar kitokio pobūdžio
popamokinės veiklos renginį neįleidžiami. Apie tai informuojami moksleivio tėvai ir teisėsaugos
pareigūnai.

XXI. PAŠALPŲ SKYRIMO TVARKA



137. Pašalpos skiriamos iš sutaupytų lėšų:
137.1. darbuotojo, jo šeimos nario mirties atveju – 1 MMA;
137.2. darbuotojo tėvų mirties atveju – 1 MMA;
137.3. darbuotojo sunkios ligos atveju – 1 MMA.

XXII. PASKATINIMO SKYRIMO TVARKA

138. Iš sutaupyto mokos fondo metų gale skatinti darbuotojus.
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