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KLAIPĖDOS PAULIAUS LINDENAU MOKYMO CENTRO  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Klaipėdos Pauliaus Lindenau mokymo centro (toliau – Mokymo Centras) mokinių 

elgesio taisyklės (toliau – Mokinių elgesio taisyklės) reglamentuoja mokinio teises ir pareigas, 

elgesio ir drausmės užtikrinimą pamokų, pertraukų metu, mokinių skatinimo ir nuobaudų skyrimo 

tvarką bei atsakomybę už šių taisyklių pažeidimą.  

2. Mokinių elgesio taisyklės grindžiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Konstitucija, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaikų teisių apsaugos 

pagrindų įstatymu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos profesinio 

mokymo įstatymu, Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Mokymo 

centro įstatais, Profesinio mokymo sutartimi, kitais teisės aktais.  

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

3. Mokinys turi teisę: 

3.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje; 

3.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą; 

3.3. naudotis Mokymo centro  biblioteka, interneto ryšiu, sporto sale, teorinio ir praktinio 

mokymo kabinetuose, dirbtuvėse esančiu inventoriumi ir informacinių technologijų įranga 

mokymosi tikslais;  

3.4. apsigyventi Mokymo centro  bendrabutyje (gyvenantiems ne Klaipėdos mieste); 

3.5. gauti mokymosi stipendiją ir materialinę paramą; 

3.6. į akademines atostogas; 

3.7. į socialinę pedagoginę, psichologinę, švietimo informacinę pagalbą; 

3.8. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

3.9. būti supažindintam su saugos ir sveikatos instrukcijomis bei kitomis mokymo centro 

tvarkomis; 

3.10. dalyvauti Mokymo centro savivaldoje; 

3.11. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis, dalyvauti neformaliojo švietimo, 

projektinėse veiklose/programose; 

3.12. nutraukti mokymąsi; 

3.13. ginti savo teises Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka. 

 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

4. Mokinys privalo:  

4.1. laikytis Profesinio mokymo sutarties sąlygų, šių Mokinių elgesio taisyklių, ugdymo 

procesą reglamentuojančių dokumentų, su kuriais mokiniai supažindinami pasirašytinai, kitų 

Mokymo centro vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

4.2. gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus bendruomenės narius; 
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4.3. turėti mokymuisi reikalingas priemones; 

4.4. į pamokas ateiti laiku (nevėluoti, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, apie 

neatvykimą informuoti grupės vadovą), pateikti praleistas pamokas pateisinantį dokumentą; 

4.5.  atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

4.6. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

Mokymo centro administraciją, pagalbos mokiniui specialistus, mokytojus ir kitus darbuotojus dėl 

gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų; 

4.7. pamokų, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų, vadovų, grupės 

vadovų nurodymų, saugaus elgesio taisyklių; 

4.8. laikytis higienos reikalavimų, vilkėti tvarkingus ir švarius drabužius; 

4.9. viršutinius drabužius (striukes, paltus) palikti rūbinėje; 

4.10. fizinio ugdymo pamokose vilkėti sportinę aprangą ir avalynę. Atleisti mokiniai dėl 

ligos privalo stebėti pamoką iki pabaigos; 

4.11. laikytis darbų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų Mokymo centro patalpose 

bei teritorijoje; 

4.12. praktinio mokymo pamokose vilkėti darbo drabužius ir avalynę, pamokoms 

pasibaigus palikti tvarkingą ir švarią darbo vietą; 

4.13. tausoti ir saugoti Mokymo centro turtą, taupyti elektros energiją, vandenį; 

4.14. saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus; 

4.15. pamokų metu išjungti mobilaus telefono garsą; 

4.16. gyvenant bendrabutyje laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių; 

4.17. turėti mokinio pažymėjimą ir jį pateikti prašant bet kuriam Mokymo centro 

darbuotojui; 

4.18. baigus Mokymo centrą atsiskaityti su biblioteka ir grąžinti kitą mokyklos turtą, skirtą 

mokiniui laikinai jau naudotis.  

 

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

Mokiniui draudžiama: 

5. Mokymo centre ir jo teritorijoje vartoti ir platinti tabako gaminius (cigaretes ir 

elektronines cigaretes), alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, 

draudžiama ateiti į mokyklą ir jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų. 

6. vartoti necenzūrinius žodžius; 

7. šiukšlinti; 

8. sėdėti ant palangių; 

9. savintis svetimus daiktus; 

10. žaisti materialinės naudos siekiančius (azartinius) žaidimus; 

11. slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, 

mokytojų, darbuotojų) veiklą ir pokalbius; 

12. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymosi procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje (Jei mokinys nesilaiko šio 

reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti telefoną ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir 

trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po pamokos); 

13. pamokos metu vaikščioti po klasę ir trukdyti mokytojui vesti pamoką, savavališkai 

išeiti iš pamokos, sąmoningai trukdyti darbą pamokose; 

14. praktinio mokymo dirbtuvėse užsiimti pašaliniais darbais; 

15. į Mokymo centrą atsinešti šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, degias 

medžiagas, petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas, cigaretes, elektronines ir kaitinančias 

elektronines cigaretes, žiebtuvėlius ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus; 
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16. mokymo centro patalpose garsiai klausytis muzikos ar kitų garso įrašų; 

17. naudojantis informacinių, komunikacinių technologijų priemonėmis siųsti 

įžeidžiančią, propaguojančią smurtą, patyčias ir panašią informaciją, pasinaudoti kito asmens 

prisijungimo prie elektroninio dienyno duomenimis; 

18. naudoti smurtą ar grasinimus prieš kitą asmenį, necenzūrinius žodžius, žeminti kito 

asmens garbę, orumą ar reputaciją, skleisti apie jį tikrovę neatitinkančius duomenis. 

 

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS 

 

19. Mokiniai skatinami už aktyvų dalyvavimą socialinėje – pilietinėje, savanoriškoje ir 

nevyriausybinių organizacijų veiklose, puikius mokymosi pasiekimus, reprezentuojantiems 

Mokymo centrą  konkursuose, olimpiadose, parodose, varžybose, kultūriniuose renginiuose: 

19.1. žodžiu (pagyrimas); 

19.2. mokymosi stipendija; 

19.3. raštu (padėkos raštas, įrašas elektroniniame dienyne); 

19.4. galimybe dalyvauti išvykoje, ekskursijoje ar įteikiant atminimo dovaną; 

19.5. grupių vadovų, mokytojų pagyrimais žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną; 

19.6. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka kitomis progomis; 

 

  20.  Už Mokinių elgesio taisyklių pažeidimus skiriamos šios drausminės nuobaudos: 

žodinis įspėjimas, stipendijos neskyrimas, pastaba, papeikimas, mokymosi sutarties nutraukimas; 

 21. Mokinio pašalinimas iš Mokymo centro gali būti sprendžiamas už ypač grubius 

nusižengimus: muštynes, vagystę, alkoholio, narkotikų ir kitų psichotropinių medžiagų atsinešimą ir 

(ar) vartojimą, pardavimą, buvimą apsvaigus mokykloje, pasikartojantį pamokų be rimtos 

priežasties praleidinėjimą, elgesį, keliantį akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių 

saugumui. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Už sugadintą turtą ar padarytą materialinę žalą tyčiniu ar netyčiniu būdu pilnamečiai 

mokiniai atsako Civilinio kodekso numatyta tvarka. Už nepilnamečio mokinio padarytą materialinę 

žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus, subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas 

knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai). 

 

23. Grupių vadovai supažindina mokinius su mokinių elgesio taisyklėmis pasirašytinai ir 

fiksuoja elektroninio dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir kt. instruktažai“ 

__________________________________________ 

 

 

Suderinta: 

 

Mokinių tarybos posėdyje 2022-06-08, protokolo Nr. V3-4 

Mokytojų susirinkimo posėdyje 2022-06-28, protokolo Nr. V2-3. 

 


