MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
1. Nuolat lankyti mokyklą, laikytis sudarytos mokymo sutarties sąlygų, mokyklos vidaus tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
2. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
3. Stropiai ir sąžiningai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius.
4. Nevėluoti į mokyklą, be pateisinamos priežasties nepraleisti pamokų.
5. Tausoti vadovėlius, kitas knygas, mokymo priemones ir kitą mokyklos inventorių. Už pamestas
knygas atlyginti mokyklos bibliotekai nustatyta tvarka, už sugadintą inventorių atlyginti materialinę
žalą arba jį sutvarkyti.
6. Kultūringai elgtis ne tik pamokų, bet ir pertraukų metu, neskriausti už save silpnesnių mokinių,
sveikintis su visais mokytojais ir mokyklos svečiais, nekviesti į mokyklą pašalinių asmenų ir su jais
mokykloje nebendrauti.
7. Nevartoti prievartos, necenzūrinių, šiurkščių žodžių, nesmurtauti, neišnaudoti kitų mokinių, nerūkyti,
nevartoti alkoholio, psichotropinių medžiagų, nežaisti azartinių žaidimų mokykloje ir už jos ribų.
8. Gerbti tėvus ir vyresniuosius, mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, vykdyti pedagogų,
mokyklos vadovybės reikalavimus.
9. Pamokų metu nesinaudoti mobiliaisiais telefonais.
10. Pagal mokykloje nustatytą tvarką budėti mokyklos renginiuose ir pertraukų metu.
11. Už mokinių elgesio taisyklių nesilaikymą mokinys gali būti baudžiamas mokyklos vidaus darbo
taisyklėse nurodytomis bausmėmis.

MOKINIŲ, TĖVŲ TEISĖS IR PAREIGOS
12. Mokinių teisės:
12.1. įgyti Mokymo programų registre nustatytą ir mokymo sutartyje numatytą profesinę kvalifikaciją;
12.2. įgyti vidurinį išsilavinimą;
12.3. nuostatuose nustatyta tvarka dalyvauti Mokyklos savivaldoje ir nepamokinėje veikloje;
12.4. keisti mokymo programą;
12.5 Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka savarankiškai mokytis ir eksternu laikyti
vidurinės mokyklos baigiamuosius ir kvalifikacijos egzaminus;
12.6. mokytis pagal higienos reikalavimus tinkamoje sveikoje ir saugioje aplinkoje, dėl sveikatos
būklės arba dėl kitų labai svarbių priežasčių gauti akademines atostogas;
12.7. teisės aktų nustatyta tvarka gauti stipendiją;
12.8. naudotis Mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto sale, sporto aikštynais, kabinetais ir

laboratorijomis, mokymo priemonėmis, kitomis mokymui skirtomis patalpomis ir inventoriumi;
12.9. sudaryti darbo sutartis su darbdaviais praktinio mokymo metu ir gauti atlyginimą už darbą
įmonėje;
12.10. per mokslo metus gauti ne mažiau kaip 10 savaičių atostogų;
12.11. Mokyklos tarybai ir direktoriui pateikti prašymus raštu ir gauti atsakymą per 10 dienų nuo
prašymo pateikimo dienos;
12.12. kitas mokinių teises nustato Lietuvos Respublikos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymas, kiti
teisės aktai.
13. Mokinių pareigos:
13.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis jos sąlygų, Mokyklos nuostatų ir vidaus tvarkos taisyklių;
13.2. stropiai mokytis, lavinti gebėjimus, sąžiningai atlikti skirtas užduotis, plėsti kultūrinius interesus;
13.3. gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus mokyklos bendruomenės narius, tinkamai atstovauti
Mokyklai viešąjame gyvenime;
13.4. tausoti Mokyklos turtą, už padarytą žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka;
13.5. dalyvauti Mokyklos organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose.
14. Mokiniai, nevykdantys savo pareigų, atsako pagal Mokyklos vidaus tvarkos taisykles.
15. Tėvų (globėjų, rūpintojų) teisės:
15.1. nemokamai gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymo formas;
15.2. gauti informaciją apie vaiko ugdymosi sąlygas ir jo pasiekimus;
15.3. dalyvauti Mokyklos savivaldoje.
16. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo:
16.1. sudaryti vaikui sveikas ir saugias gyvenimo sąlygas, apsaugoti jį nuo smurto, prievartos ir
išnaudojimo, užtikrinti, kad vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
16.2. bendradarbiauti su Mokyklos direktoriumi, mokytojais sprendžiant vaiko ugdymosi klausimus;
16.3. kontroliuoti ir koreguoti vaiko elgesį;
16.4. dalyvauti formaliuose susirinkimuose, kai sprendžiami įvairūs jo vaiko klausimai.

MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
17. Mokiniai skatinami už gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, aktyvų dalyvavimą dalykinėse
olimpiadose, viktorinose, konkursuose, sportinėse varžybose, meno saviveikloje.
18. Mokiniai gali būti skatinami:
18.1. mokytojo, grupės vadovo žodine padėka;
18.2. mokyklos direktoriaus žodine padėka;

18.3. padėkos laišku mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams);
18.4. padėka direktoriaus įsakymu, įrašant į mokinio asmens bylą;
18.5. padėkos raštu;
18.6. materialiai (esant galimybei).
19. Nuobaudos mokiniams gali būti skiriamos už mokyklos nuostatų, mokinių elgesio taisyklių,
mokyklos vidaus darbo taisyklių bei viešosios tvarkos pažeidimus.
20. Nuobaudos mokiniams:
20.1. mokyklos darbuotojo pastaba žodžiu;
20.2. mokyklos darbuotojo teikimas direktoriui raštu;
20.3. direktoriaus pastaba žodžiu;
20.4. direktoriaus pastaba raštu;
20.5. papeikimas;
20.6. šalinimas iš mokyklos.

