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Į gimnaziją ateiti švariai, tvarkingai apsirengus. Sportinę aprangą ir avalynę naudoti tik
kūno kultūros pamokose.
Nevėluoti į gimnaziją, nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties (už 3 praleistas
dienas galioja tėvų paaiškinimas raštu, už 4 ir daugiau – pažyma iš gydytojo).
Kiekvieną dieną privalo atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymo priemones.
Kiekvienas mokinys privalo stengtis stropiai mokytis.
Paltus ir striukes palikti rūbinėje arba tam skirtoje vietoje.
Po pirmojo skambučio sėdėti savo vietoje. Pamokos metu išeiti iš klasės galima tik leidus
mokytojui (ypatingu atveju).
Pamokos metu naudotis mobiliuoju telefonu draudžiama.
Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų pokalbius yra draudžiama. Filmuoti,
fotografuoti, daryti garso įrašus ir šią informaciją talpinti į gimnazijos tinklapį gali tik už
šią veiklą atsakingi asmenys, atsižvelgdami į mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) ir pačių
mokinių sutikimą.
Jam skirtą darbo vietą kabinetuose mokinys prižiūri pats. Radus sugadintą inventorių,
tuoj pat pranešti kabineto vadovui. Sugadinus pačiam – atlyginti žalą.
Mokinys turi tausoti vadovėlius ir kitas knygas. Už pamestas turi atlyginti bibliotekai
nustatyta tvarka.
Į klasę įėjus mokytojui ar svečiui, atsistojus pasisveikinti.
Kultūringai elgtis ne tik pamokų (nekalbėti tarpusavyje, nevaikščioti, nereplikuoti,
nekramtyti gumos ir kt. ), bet ir pertraukų metu ( neskriausti silpnesnių už save mokinių,
nesistumdyti su draugais, valgykloje nebėgioti, sveikintis su mokytojais ir svečiais,
nekviesti į gimnaziją pašalinių asmenų).
Nenaudoti fizinės (mušti, stumdyti, spardyti ir pan.) ir emocinės (pravardžiuoti, grasinti,
ignoruoti ir pan.) prievartos, nereketuoti.
Nepalikti be priežiūros asmeninių daiktų. Už koridoriuose ir rūbų kišenėse paliktus
vertingus daiktus gimnazija neatsako.
Gimnazijos teritorijoje bei jos prieigose, išvykose ir kituose mokyklos renginiuose
draudžiama rūkyti elektronines cigaretes ir jas turėti, nevartoti svaiginamųjų ir toksinių
medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų), nežaisti azartinių žaidimų, nevartoti
necenzūrinių žodžių.
Pavalgius valgykloje indus nunešti į tam skirtą vietą.
Gerbti tėvus ir vyresniuosius, mokytojus ir kitus gimnazijos bendruomenės narius,
vykdyti mokytojų bei gimnazijos vadovybės reikalavimus.
Kiekvienam mokiniui susipažinti su taisyklėmis ir pasirašyti.

Už mokinio taisyklių nevykdymą ar pažeidimą mokinys gali būti baudžiamas pagal
gimnazijos nuostatus.

