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MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinio elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Alytaus profesinio rengimo 

centro (toliau – Įstaigos) mokinių elgesį Įstaigos teritorijoje, Įstaigoje vykstančiuose renginiuose bei 

Įstaigos organizuojamuose renginiuose, kurie vyksta už jo ribų.  

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis LR Švietimo įstatymu, Vaiko teisių apsaugos pagrindų 

įstatymu, Profesinio mokymo įstatymu, LR Vyriausybės nutarimais, Švietimo ir mokslo ministerijos 

norminiais aktais, Įstaigos įstatais bei kitais teisės aktais. 

3. Taisyklės apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas, mokinių drausminimą. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 

 

Mokinio teisės: 

4. Mokytis savitarpio pagarba ir bendradarbiavimu pagrįstoje, psichologiškai ir fiziškai 

saugioje aplinkoje. 

5. Gauti aukštos kokybės mokymą. 

6. Gauti socialinę, psichologinę ir specialiąją pedagoginę pagalbą. 

7. Pagal savo poreikius ir gebėjimus rinktis mokymosi formą, kursą, lygį, pasirenkamuosius 

dalykus, neformaliojo švietimo veiklą Įstaigoje nustatyta tvarka.  

8. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją. 

9. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo, mokymosi krūvių reguliavimo ir kitus 

klausimus, išsakyti savo nuomonę ir teikti pasiūlymus dėl ugdymo proceso organizavimo gerinimo 

bei gauti grįžtamąjį ryšį apie priimtus sprendimus bei pakeitimus. 

10. Naudotis Įstaigos kabinetais, sporto ir aktų salėmis, bibliotekomis, informacinių 

technologijų įranga, vadovėliais ir kitomis ugdymo (si) priemonėmis mokymosi tikslais.  

11. Nustatyta tvarka apsigyventi Įstaigos bendrabučiuose. 

12. Teisės aktų nustatyta tvarka gauti stipendiją ir materialinę paramą. 

13. Gauti kitus paskatinimus (padėkas, premijas ir kt.). 

14. Dalyvauti Įstaigos savivaldoje.  

Mokinio pareigos: 

15. Laikytis:  

15.1. Dvišalės mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų Įstaigos vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;  

15.2. asmens higienos reikalavimų ir infekcinių ligų plitimo prevencijos bei saugumo 

rekomendacijų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

 15.3. į Įstaigą ateiti švaria, tvarkinga apranga;  

             15.4. švaros ir tvarkos patalpose ir teritorijoje, tausoti turtą. Atlyginti sąmoningai padarytą 

žalą įstatymų nustatyta tvarka. 

16. Gerbti: 

16.1. Lietuvos Respublikos įstatymus, būti pilietiškai aktyviems, patriotiškai sąmoningiems; 

16.2. save, bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;  

16.3. lietuvių kalbą, kultūrą bei tautines tradicijas. 



17. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti į jas. Esant reikalui 

direktoriaus vardu iš anksto rašyti prašymą, kurį turi derinti su grupės vadovu ar kuratoriumi ir 

skyriaus vedėju.  

            18. Susirgus ar pasireiškus karščiavimui (37,3 °C ir daugiau),  ūmių viršutinių kvėpavimo 

takų ligų, kitų užkrečiamųjų ligų požymiams (sloga, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.)  skubiai 

tą pačią dieną informuoti grupės vadovą. Informuoti grupės vadovą, jeigu privaloma saviizoliacija.  

 19. Pasitikrinti sveikatą. 

 20. Turėti mokinio pažymėjimą ir paprašius Įstaigos darbuotojams jį parodyti. 

 21. Kūno kultūros pamokose dėvėti tik sportinę aprangą, į sporto salę įeiti  tik su sportine 

avalyne. 

 22. Pamokose turėti visus darbui reikalingus reikmenis ir knygas, laikytis rimties, darbo 

tvarkos, praktinio mokymo metu dėvėti darbo drabužius. 

 23. Nutraukus su mokykla mokymosi sutartį, grąžinti mokyklai mokinio  pažymėjimą, 

mokymo priemones, iš mokyklos bibliotekos paimtas knygas ir kt. 

 24. Nedelsiant informuoti Įstaigos darbuotojus apie smurtinius veiksmus, patyčias, kitas 

pavojingas veikas. 

 25.  Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos  posėdyje. 

 26.  Pasikeitus gyvenamajai vietai, mokinio ar jo tėvų (rūpintojų, globėjų) kontaktiniams 

duomenims informuoti grupės vadovą.  

 27. Naudotis Įstaigos informacine sistema. 

 28. Pietauti nurodytu laiku.  

 Mokiniui draudžiama: 

             29. Atvykti į mokyklą karščiuojant ar esant kitiems infekcijų ligų požymiams bei 

saviizoliacijos laikotarpiu.  

 30. Pamokose vilkėti paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius, būti su kepurėmis ir 

gobtuvais ir kt.  

 31. Atsinešti šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, pirotechnikos priemones, 

narkotines ir psichotropines medžiagas ir kitus kenksmingus bei sveikatai pavojingus daiktus, 

priemones. 

 32. Turėti, vartoti ir platinti alkoholį, energinius gėrimus, narkotines ir psichotropines 

medžiagas ar būti apsvaigus nuo jų, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.). 

 33. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, garso ar vaizdo technika, išeiti iš klasės, 

vaikščioti po Įstaigą pamokų metu, trukdyti mokytojui vesti pamokas. 

 34. Dalytis rašytine, vaizdo, garso informacija, propaguojančia žiaurų elgesį, patyčias, 

smurtą.  

 35. Filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų be jų sutikimo veiklą ir pokalbius. 

             36. Vartoti necenzūrinius žodžius. 

             37. Naudoti psichologinę ar fizinę prievartą.  

             38. Į Įstaigą vestis pašalinius asmenis.  

Mokiniui taikomos drausminės priemonės: 

39. Mokinį, nesilaikantį šių Taisyklių, gali drausminti šiomis priemonėmis: įspėti žodžiu, 

prašyti parašyti pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus, siūlyti svarstyti  Vaiko gerovės 

komisijoje. 

40. Dėl Taisyklių pažeidimų mokinys gali būti svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 

Mokiniui gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: žodinė pastaba, pastaba, papeikimas ir 

informuojami tėvai (globėjai). 

41. Už šiurkščius ir/ar sistemingus nusižengimus mokinys gali būti pašalintas iš mokyklos.     

 

 

 

 



                                                           
III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

42. Siekiant užtikrinti saugumą Įstaigos teritorijoje ir patalpose veikia vaizdo stebėjimo 

kameros.   

43. Už asmeninių daiktų saugumą atsako pats mokinys. 

44. Su Mokinio elgesio taisyklėmis pasirašytinai supažindinami visi mokiniai. 

45. Taisyklės gali būti keičiamos ir/ar papildomos Įstaigos vadovų, švietimo pagalbos 

specialistų, mokytojų, mokinių tarybos siūlymu. 

___________________ 

SUDERINTA 

Mokinių tarybos posėdžio 

2020 m. birželio 16 d. 
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