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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

 1. Mokinio elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Neringos gimnazijos (toliau – Gimnazija) 

mokinių elgesio taisykles gimnazijoje, jos teritorijoje ir prieigose, gimnazijoje vykstančiuose renginiuose 

bei gimnazijos organizuojamuose renginiuose, kurie vyksta už  gimnazijos ribų, bei mokinių, mokinių ir 

mokytojų bei kitų bendruomenės narių, gimnazijos svečių tarpusavio santykiuose.  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstitucija, LR Švietimo 

įstatymu, LR Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, LR Vaiko teisių pagrindų įstatymu, 

Vaiko teisių konvencija, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais 

aktais, Bendrosiomis programomis, Neringos gimnazijos nuostatais, Patyčių prevencijos ir intervencijos 

vykdymo tvarkos aprašu, Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkos 

aprašu bei kitais teisės aktais ir siekiant sukurti Gimnazijoje ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir 

bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas.  

3. Taisyklės apibrėžia šiuos tikslus: 

3.1. ugdytis gyvenimui būtinas socialines ir asmenines kompetencijas;  

3.2. stropiai mokytis, dalyvauti Gimnazijos veikloje;  

3.3. būti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti Gimnaziją, gerbti kitų teises);  

3.4. ugdyti ir skleisti savo gebėjimus ir talentą;  

3.5. ugdyti pagarbų santykį su kitais žmonėmis, mandagų elgesį ir bendrąją kultūrą;  

4. Siekiant tvarkos ir drausmės būtina, kad pagarba, atidumas ir nuoširdus bendravimas su kitais taptų 

įpročiu, o kiekvienas asmuo jaustų atsakomybę už save ir kitus.  

5. Mokinių interesams atstovauja Mokinių taryba, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai).  

6. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas Gimnazijos mokinys.  

7. Sudarydamas Mokymo sutartį, mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) susipažįsta su šiomis 

Taisyklėmis.  

8. Mokinio taisyklių reikalavimų vykdymą prižiūri klasių vadovai, mokytojai ir kiti darbuotojai, Mokinių 

Savivalda, kiti bendruomenės nariai. 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

 

9. Teisę į nemokamą mokymą Neringos gimnazijoje (Toliau - Gimnazija).  

10. Teisę mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, įgyti valstybinius standartus atitinkantį bendrąjį 

išsilavinimą.  

11. Teisę dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus.  

12. Teisę dalyvauti Gimnazijos savivaldoje.  

13. Teisę į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; sukakus 14 metų apsispręsti dėl dorinio ugdymo 

mokymosi.  

14. Teisę puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas.  



15. Teisę turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, ugdytis sveikoje ir  saugioje aplinkoje.  

16. Teisę savarankiškai mokytis ir eksternu IV gimnazijos klasės  mokiniams laikyti vidurinio ugdymo 

baigiamuosius egzaminus.  

17. Teisę gauti informaciją apie save, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.  

18. Teisę gauti socialinę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, logopedinę pagalbą.  

19. Teisę į poilsį ir laisvalaikį, atitinkantį amžių ir sveikatą.  

20. Teisę burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla lemia dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę 

bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės gyvenime, 

taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos  Respublikos įstatymams.  

21. Teisę, nustatyta tvarka, naudotis Gimnazijos informaciniais ir materialiniais  ištekliais.  

22. Teisę į objektyvų savo darbo įvertinimą.  

23. Teisę rinktis pasirenkamuosius dalykus, modulius, neformalaus ugdymo sritį.  

24. Teisę reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą smurtą, 

prievartą, įžeidimą, garbės, orumo, reputacijos pažeidimą.  

25. Kiekvienas mokinys turi teisę į padėką ir paskatinimą.  

26. Teisę organizuoti užklasinius renginius. 

27. Teisę mokytis kitų netrukdomam.  

28. Teisę ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS 

 

29. Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu kiekvienas mokinys turi mokytis iki 16 metų  

bendrojo ar kitokioje formaliojo švietimo sistemos mokykloje; įgyti pakankamai žinių ir patirties  tam, 

kad tinkamai pasirinktų tolesnį mokymosi ar profesinės veiklos kelią, būtų pasiruošęs savarankiškam 

gyvenimui.  

30. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.  

31. Laikytis žmonių bendravimo normų. Nesikeikti, neprasivardžiuoti.  

32. Uoliai lankyti mokyklą ir nevėluoti į pamokas ir kitus užsiėmimus.  

33. Kultūringai elgtis pamokų, pertraukų ar kitų renginių metu Neringos gimnazijoje ir už jos  ribų.  

34. Gimnazijos teritorijoje, nesuderinus su gimnazijos administracija,  draudžiama  filmuoti telefonais ir 

vaizdo kameromis.  

35. Tausoti Gimnazijos inventorių ir kitą naudojamą turtą, laiku grąžinti gautas mokymo priemones.  

36. Atlyginti mokyklai padarytą materialinę žalą.  

37. Vykdyti Gimnazijos vadovų ir pedagogų nurodymus, kitus su mokykla suderintus įsipareigojimus 

Neringos gimnazijai.   

38. Į pamokas atvykti su reikalingomis mokymosi priemonėmis.  

39. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Gimnazijoje dėvėti švarią, tvarkingą aprangą: mokyklinę 

uniformą.  

40. Dalyvauti socialinėje ir visuomeninėje veikloje.  

41. Savo darbo vietą klasėje, kabinete, dirbtuvėse laikyti švarią ir tvarkingą. 

42. Nevartoti alkoholinių gėrimų, nerūkyti, nevartoti kitų svaiginimosi priemonių. Nešiukšlinti 

Gimnazijos teritorijoje, viešose vietose, negadinti visuomeninio turto.  

43. Dalyvauti valstybinių dienų minėjimuose. Jų metu, nepaisant savaitės dienos, dėvėti mokyklinę 

uniformą 

44. Nežaisti azartinių žaidimų, nenaudoti pirotechnikos priemonių ir jų neplatinti, nesinešioti sveikatai ir 

gyvybei pavojingų daiktų (šaunamojo ginklo, peilio, dujų balionėlio ir pan.).  

45. Gerbti budinčiuosius, paklusti jų reikalavimams. Iškilus konfliktinei situacijai kreiptis į klasės 

auklėtojus, socialinę pedagogę arba Gimnazijos administraciją.  

46. Gerbti Neringos gimnaziją, savo elgesiu jos nežeminti.  



47. Laikytis etiketo reikalavimų. 

48. Pamokų, pertraukų bei laisvalaikio metu laikytis visų aukščiau išvardintų pareigų.  

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESYS PAMOKOSE 

 

49. Tinkamai pasiruošti pamokoms (turėti visas mokymo priemones).  

50. Pagarbiai elgtis: atlikti mokytojo paskirtas užduotis, dirbti pagal savo gebėjimus, neužsiminėti 

pašaline veikla, savo poelgiais netrukdyti mokytojui ir mokiniams dirbti.  

51. Nevėluoti į pamokas.  

52. Pamokose draugiškai ir mandagiai bendrauti su mokytojais ir klasės draugais. 

53. Aktyviai dalyvauti pamokose, tačiau savo veikla nekelti sąmyšio.  

54. Pamokose nesinaudoti trukdančiais mokymosi procesui daiktais: mobiliaisiais  telefonais, mp3 

grotuvais, ausinukais, kortomis, žurnalais ir laikraščiais, nevalgyti, nekramtyti  gumos.  

55. Pamokose draudžiama būti su paltais, striukėmis, kepurėmis, sportine apranga (išskyrus fizinio 

ugdymo pamokas).  

56. Įsidėmėti, kad pamokos baigiamos tada, kai apie tai praneša mokytojas.  

57. Nepraleidinėti pamokų be rimtos priežasties.  

58. Savavališkai nepasišalinti iš pamokų.  

59. Neatvykus į Gimnaziją, tą pačią dieną apie tai informuoti klasės auklėtoją. Praleistas 3 mokymosi 

dienas pateisina mokinio tėvai ar globėjai (raštu, arba pranešimu auklėtojui į TAMO e. dienyną.)  

60. Neatvykus į Gimnaziją 4 ar daugiau dienų pateikti gydytojo pažymą.  

61. Atlikti paskirtus namų darbus.  

62. Atsiskaityti už praleistas pamokas.  

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESYS VALGYKLOJE 

 

63. Gerbti visus šalia esančius bendruomenės narius (mokinius, mokytojus,  aptarnaujantį personalą).  

64. Į valgyklą užeiti tik tuomet, kai ruošiamasi valgyti.  

65. Laikytis nustatytos maitinimosi tvarkos: 1-4, 5-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai pusryčiauti ar 

pietauti eina pagal gimnazijos direktoriaus atskirai patvirtintą grafiką ir srautų valdymo tvarką. 

66. Valgyklos patalpose netriukšmauti ir nesistumdyti. 

67. Palikti švarų stalą, nemėtyti maisto.  

 

VI SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESYS BIBLIOTEKOJE 

 

68. Nustatyta tvarka naudotis bendrosiomis naudojimosi biblioteka  taisyklėmis. 

69. Patalpose netriukšmauti, netrukdyti kitiems skaitytojams ir bibliotekininkei. 

70. Be reikalo nevaikščioti po bibliotekos patalpas. 

71. Į biblioteką nesinešti maisto produktų ir nevalgyti.  

 

VII SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESYS VYKSTANT Į NAMUS IR Į EKSKURSIJAS   

 

72. Einant į Gimnaziją ir iš jos laikytis Kelių eismo taisyklių.  

73. Tamsiu paros metu einant į Gimnaziją ar iš jos neštis prisegtą atšvaitą.  

74. Kultūringai ir drausmingai elgtis laukiant mokyklinio autobuso, įlipant ir išlipant iš jo. 

75. Autobuse nešiukšlinti, netriukšmauti, negadinti sėdynių, pagarbiai bendrauti su vairuotoju ir 



vykdyti jo reikalavimus.  

76. Pasibaigus pamokoms ir neformalaus ugdymo užsiėmimams, vykti namo. Vykstantiems autobusu 

laikytis nustatyto grafiko.  

VIII SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMO TVARKA 

 

77. Mokiniai skatinami:  

77.1. Už labai gerus mokymosi pasiekimus (pradiniame ugdyme visi dalykai vertinami aukštesniuoju 

lygiu, pagrindiniame ir viduriniame visi dalykai vertinami 9-10). 

77.2. Už gerus rezultatus ir dalyvavimą konkursuose, olimpiadose, varžybose.  

77.3. Už aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas.  

77.4. Už taurius, drąsius poelgius.  

78. Mokinių skatinimo priemonės:  

78.1. Įrašas elektroniniame TAMO dienyne (1-8, I-IV gimnazijos klasės), Gimnazijos internetinėje 

svetainėje www.neringosgimnazija.lt  bei gimnazijos Facebook paskyroje. 

78.2. Pagyrimas.  

78.3. Padėka mokiniui ir jo tėvams žodžiu arba raštu.  

78.4. Apdovanojimai: padėkos raštai, diplomai, dovanos, prizai.  

78.5. Ekskursijos.  

78.6. Mokiniai skatinami rekomendavus klasių auklėtojams, dalykų mokytojams, būrelių vadovams, 

mokyklos administracijai, bendruomenės nariams.  

 

IX SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKA 

 

79. Mokiniams, nesilaikantiems Gimnazijos nuostatų, vidaus darbo tvarkos, mokinio  elgesio taisyklių ir 

mokymosi sutarties, gali būti taikomos drausminės priemonės:  

79.1. Žodinis įspėjimas – skiria klasės auklėtojas, dalyko mokytojas, budintis  mokytojas, švietimo 

pagalbos specialistai, mokyklos administracija, kiti mokyklos darbuotojai. 

79.2. Pastaba – įrašant į elektroninį dienyną 1-8, I-IV gimnazijos klasėse.  

79.3. Drausmės Pažeidimo pažyma – rašo klasės auklėtojas, dalyko mokytojas,  budintis mokytojas, kiti 

Gimnazijos darbuotojai.  

79.4. Direktoriaus pavaduotojas ugdymui skiria papildomas socialinės veiklos valandas, klasės 

auklėtojas apie tai informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

79.5. Tėvų iškvietimas į Gimnaziją – kviečia mokytojas, klasės auklėtojas, socialinis  pedagogas, spec. 

pedagogas, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, direktorius.  

79.6. Svarstymas Neringos gimnazijos vaiko gerovės komisijoje (toliau VGK) – klasės auklėtojo, 

mokytojo, švietimo pagalbos specialistų teikimu. Apie prasižengimą ir priimtas priemones informuojami 

tėvai (globėjai, rūpintojai), jie  kviečiami į VGK.  

79.7. Svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje VGK teikimu, informuojant tėvus  (globėjus, rūpintojus), į 

posėdį kviečiami dalyvauti tėvai (globėjai, rūpintojai).  

79.8. Nusižengimo aprašymo perdavimas Klaipėdos apskrities VPK Neringos policijos komisariatui 

(toliau Neringos policijos komisariatui) VGK teikimu, informuojant tėvus (globėjus, rūpintojus).  

79.9. Už grubius administracinės tvarkos pažeidimus, nedelsiant kreipiamasi į Neringos policijos 

komisariatą. 

80. Nuobaudos skiriamos už pamokų nelankymą ir vėlavimą į pamokas:  

80.1. Pavėlavus į pamokas daugiau kaip 3 kartus per savaitę drausmės pažeidimo  pažymą rašo klasės 

auklėtojas ar mokytojas ir perduoda socialiniam pedagogui. Socialinis pedagogas  lankomumo 

prevencijai mokiniui duoda pildyti „Lankomumo suvestinę“ vienai savaitei.  

80.2. Praleidus be pateisinamos priežasties pamoką – klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus, 

http://www.neringosgimnazija.lt/


rūpintojus) žodžiu, įrašo pastabą elektroniniame TAMO dienyne.  

80.3. Praleidus be pateisinamos priežasties 10 pamokų per mėnesį, klasės auklėtojo teikimu mokinys 

svarstomas VGK, dalyvauti kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

80.4. Mokinys, nelankantis pamokų, VGK teikimu perduodamas Neringos miesto Vaiko gerovės 

komisijai, Neringos policijos komisariatui dėl administracinių poveikio  priemonių taikymo šeimai.  

80.5. Mokinys, turintis 16 metų ir nelankantis pamokų, kraštutiniais atvejais, pritariant Mokytojų  tarybai, 

šalinamas iš mokyklos, laikantis Lietuvos Respublikoje galiojančių įstatymų.  

81. Nuobaudos skiriamos už Gimnazijos vidaus tvarkos, mokinio elgesio taisyklių pažeidimus:  

81.1. Gimnazijos vidaus tvarkos Taisyklių, mokinio elgesio taisyklių ir mokymosi  sutarties pažeidimai 

fiksuojami ,,Drausmės pažeidimo pažymoje“, kuri pristatoma socialiniam pedagogui. 

81.2. Mokiniams, nesilaikantiems Taisyklių, mokytojas ar klasės auklėtojas  pareiškia žodinį įspėjimą.  

81.3. Pasikartojus Taisyklių pažeidimui, pastaba įrašoma elektroniniame TAMO dienyne.  

81.4. Surinkus tris „Drausmės pažeidimo pažymas“ į Gimnaziją kviečiami mokinio  tėvai (globėjai, 

rūpintojai) pokalbiui su klasės auklėtoju, mokyklos socialiniu pedagogu.  

81.5. Surinkus 5 drausmės pažeidimo pažymas moksleivis svarstomas VGK, informuojami tėvai 

(globėjai, rūpintojai).  

81.6. Surinkus 8 drausmės pažeidimo pažymas padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Neringos 

policijos komisariatui. Apie tai informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

81.7. Jei mokinio elgesys kelia grėsmę kitų bendruomenės narių saugumui, VGK svarstomas klausimas 

dėl mokinio šalinimo iš mokyklos, dalyvaujant tėvams (globėjams, rūpintojams), laikantis Lietuvos 

Respublikoje galiojančių įstatymų.  

81.8. Ugdymosi vietos pakeitimas: 

81.8.1. taikomas mokytojo sprendimu, kai mokinio elgesys akivaizdžiai griauna mokinių ugdymosi 

procesą pamokos metu; 

81.8.2. taikoma VGK sprendimu ir Gimnazijos direktoriaus įsakymu skiriant ugdymą(si) nuotoliniu 

būdu. 

81.9. Jei mokinys sugadino Gimnazijos inventorių, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) pagal Gimnazijos 

darbuotojo raštišką pranešimą ir suderinę su pavaduotoju ūkiui, turi atlyginti padarytą materialinę žalą.  

81.10. Esant būtinybei mokiniams taikyti fizinio poveikio priemones, vadovaujantis Lietuvos  

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl poveikio 

priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“.  

82. Nuobaudos už necenzūrinių žodžių vartojimą Gimnazijoje:  

82.1. Necenzūrinių žodžių vartojimas Gimnazijoje pirmą kartą – žodinis mokytojo ar mokyklos 

darbuotojo įspėjimas.  

82.2. Pasikartojantis necenzūrinių žodžių vartojimas Gimnazijoje – rašoma drausmės pažeidimo pažyma, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

82.3. Sistemingas necenzūrinių žodžių vartojimas Gimnazijoje (3 drausmės pažeidimo pažymos) – VGK 

teikimu, padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Neringos policijos komisariatui dėl 

administracinio poveikio priemonių taikymo (ATPK 174, 175, 181 str.), informuojami tėvai (globėjai, 

rūpintojai).  

83. Nuobaudos už azartinių lošimų organizavimą ir dalyvavimą juose:  

83.1. Azartiniais lošimais vadinamas bet koks lošimas iš pinigų, daiktų, ar kitokių vertingų daiktų siekiant 

gauti pelno arba naudos.  

83.2. Pirmą kartą pastebėjus lošiant azartinius žaidimus Gimnazijoje – žodinis mokyklos darbuotojo 

įspėjimas. 

83.3. Pasikartojus azartiniams lošimams Gimnazijoje rašoma drausmės pažeidimo pažyma ir 

konfiskuojamos lošimo priemonės (jos grąžinamos tėvams (globėjams, rūpintojams).  

83.4. Sistemingas azartinių lošimų žaidimas Gimnazijoje (3 drausmės pažeidimo  pažymos) – VGK 

teikimu, padarytų nusižengimų aprašymai perduodami Neringos policijos komisariatui dėl 

administracinio poveikio priemonių taikymo (ATPK 174, 175, 181 str.) informuojami tėvai (globėjai, 



rūpintojai).  

84. Nuobaudos už naudojimąsi mobiliaisiais telefonais bei jų priedais pamokų metu:  

84.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinius, besinaudojančius telefonais ir jų priedais pamokos metu be 

mokytojo sutikimo – žodinis mokytojo įspėjimas.  

84.2. Pasikartojus naudojimosi telefonu ir jų priedais pamokos metu atvejams, rašoma drausmės 

pažeidimo pažyma, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). Tokiais atvejais mokytojas turi  teisę paimti 

telefoną, jo priedus ir grąžinti jį tik tėvams.  

84.3. Pertraukų metu naudojantis telefonais ir jų priedais netrikdyti aplinkinių. Nesilaikant mokytojo 

prašymo, mokytojas turi teisę paimti telefoną, jo priedus ir grąžinti tik tėvams (globėjams, rūpintojams).  

85. Nuobaudos už alkoholio, tabako ir elektroninių cigarečių bei narkotinių medžiagų vartojimą 

Gimnazijoje, jos teritorijoje ir prieigose:  

85.1. Už rūkymą (tabako ir elektroninių cigarečių vartojimą) Gimnazijos patalpose, teritorijoje ir 

prieigose – klasės auklėtojas raštu informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus), mokinys svarstomas VGK.  

85.2. Mokiniui ir toliau rūkant Gimnazijos patalpose, jos teritorijoje ir prieigose klasės auklėtojo, 

socialinio pedagogo, administracijos ar VGK teikimu nusižengimo aprašymas perduodamas Neringos 

policijos komisariatui, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

85.3. Pastebėjus mokinį, apsvaigusį nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų, į Gimnaziją nedelsiant 

kviečiami tėvai (globėjai, rūpintojai), pranešama Neringos policijos komisariatui, Klaipėdos apskrities 

vaiko teisių skyriui. 

86. Mokinio daiktų patikrinimas: 

86.1. Jeigu Gimnazijos darbuotojui kyla pagrįstų įtarimų, jog mokinys gali turėti draudžiamų daiktų, jis 

nedelsdamas apie tai informuoja Gimnazijos direktorių arba jo pavaduotoją ugdymui. 

86.2. Gimnazijos darbuotojas ir (ar) gimnazijos vadovas, jo pavaduotojas ugdymui bei socialinis 

pedagogas turi teisę prašyti mokinio parodyti jo asmeninius daiktus. Mokinio daiktai negali būti tikrinami 

negavus jo sutikimo ir (ar) jam nedalyvaujant. 

86.3. Jeigu mokinys sutinka parodyti savo asmeninius daiktus, parodymo metu turi dalyvauti mažiausiai 

du Gimnazijos darbuotojai, vienas iš jų – direktorius arba jo pavaduotojas ugdymui, kitas asmuo – 

mokytojas arba soc. pedagogas. Paaiškėjus, kad mokinys turi draudžiamų daiktų, apie tai nedelsiant 

informuojami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) arba bent vienas iš jų ir, esant būtinybei, Neringos 

policijos komisariatas. 

86.4. 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 mokyklą. 

Jiems nesutikus atvykti ir (ar) neatvykus nustatytu laiku, taip pat esant būtinybei, apie įtarimus dėl 

draudžiamų daiktų turėjimo nedelsiant informuojamas Neringos policijos komisariatas. 

86.5. Kol atvyks dėl mokinio daiktų patikrinimo iškviesti asmenys, mokinys turi būti prižiūrimas 

Gimnazijos direktoriaus pavaduotojo ugdymui arba socialinio pedagogo. 

 

X SKYRIUS 
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87. Šiose taisyklėse nenurodyti reikalavimai, kurių privalu laikytis ir su kuriais mokiniai supažindinami 

konkrečiose veiklose, yra pateikti atskiruose aprašuose, tvarkose ar kituose dokumentuose. 

88. Su Mokinio elgesio taisyklėmis mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas, vadovas ar 

kitas gimnazijos direktoriaus įgaliotas asmuo. Taip pat informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

89. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant Gimnazijos darbo 

organizavimą.  

90. Taisyklės skelbiamos viešai (klasėse ir Gimnazijos interneto tinklalapyje www.neringosgimnazija.lt 

) 

 

 

http://www.neringosgimnazija.lt/
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