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VIEŠOJI ĮSTAIGA  

TELŠIŲ REGIONINIS PROFESINIO MOKYMO CENTRAS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS  

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Visi VšĮ Telšių regioninio profesinio mokymo centro mokiniai turi lygias teises su kitais mokiniais ir 

negali būti diskriminuojami dėl amžiaus, tautybės, rasės, kalbos, tikėjimo, pažiūrų, socialinės, šeiminės, 

turtinės padėties, sveikatos būklės ar kitokių aplinkybių. 

2. Mokiniai, susipažinę su  Mokinių elgesio taisyklėmis, besąlygiškai laikosi jų, žino moralės ir etikos 

principus ir gyvena pagal juos. 

 

II. MOKINYS ĮSIPAREIGOJA: 

 

1. Lankyti visas mokymo plane nurodytų privalomųjų ir pasirenkamųjų dalykų pamokas, nepraleidinėti jų 

be pateisinamos priežasties, sistemingai ir stropiai mokytis, lavinti gebėjimus, plėsti ir gilinti kultūrinius 

interesus.  

2. Praleistas pamokas pateisinti tėvų (globėjų, rūpintojų) rašteliais arba gydytojų pažymomis. Tėvai 

(globėjai, rūpintojai) gali pateisinti ne daugiau kaip tris dienas iš eilės. (Mokiniai dėl pateisinamų 

priežasčių praleidę daugiau kaip pusę dalykui skirtų pamokų, atsiskaito dalyko mokytojui individualia 

tvarka). 

3. Nevėluoti į pamokas, neformaliojo švietimo užsiėmimus.  

4. Laikytis Įstaigos įstatų, darbo tvarkos taisyklių, patalpose nedėvėti viršutinių rūbų (paltų, striukių, 

kepurių ir pan.), laikytis asmens higienos reikalavimų, saugaus eismo ir darbo saugos taisyklių, vykdyti 

mokymo sutarties reikalavimus. 

5. Gerbti pedagogus, bendramokslius ir kitus Įstaigos bendruomenės narius, jų nuomonę, vykdyti 

mokytojų nurodymus, deramai atstovauti savo Įstaigai viešajame gyvenime. 

6. Pamokų ir pamokų ruošos metu bendrabutyje stropiai mokytis, ugdyti individualaus ir grupinio darbo 

įgūdžius, kruopščiai atlikti užduotis klasėje ir namuose. 

7. Iš pamokos ar neformaliojo švietimo užsiėmimų išeiti tik mokytojui, grupės vadovui, administracijai 

leidus. 

8. Pavyzdingai elgtis pamokose, neformaliojo švietimo užsiėmimuose, renginiuose, per pertraukas- 

koridoriuose, bibliotekoje- informaciniame centre, valgykloje, bendrabutyje, mokyklos teritorijoje, 

gatvėje: 

8.1. Nenaudoti fizinio, psichologinio smurto (nepriekabiauti): tyčiotis, muštis, spardyti, 

stumdyti, apkalbinėti, ignoruoti, vartoti necenzūrinius žodžius, pravardžiuoti, erzinti, 

grasinti, įžeidinėti, gadinti daiktus, reikalauti ar atimti pinigus ar daiktus, skriausti 

silpnesnius už save; 

8.2. Neturėti ir nerūkyti tabako bei elektroninių cigarečių, neturėti ir nevartoti alkoholinių bei 

energetinių gėrimų, kitų svaigalų, neatsinešti dujų balionėlių, peilių, pirotechnikos, 

sprogstamųjų medžiagų, neprekiauti jomis, neplatinti literatūros šiomis temomis; 

8.3. Per pamokas nesinaudoti mobiliaisiais telefonais. Prieš pamoką telefonai padedami į 

mokytojo nurodytą vietą, naudojami tik mokymo (-si) tikslu mokytojui leidus. (Nesilaikant 

šio reikalavimo telefonai bus paimami ir grąžinami tėvams (globėjams, rūpintojams); 

8.4. Pamokų metu nekramtyti kramtomosios gumos, nevalgyti; 

8.5. Nelošti kortomis ir kitus azartinius lošimus; 

8.6. Nesikviesti ir nesivesti į mokyklą pašalinius asmenis. 

9. Rūpintis grupės (Centro) kolektyvo subūrimu, aktyviai dalyvauti grupės (Centro) gyvenime, ugdyti ir 

puoselėti gražias tradicijas. 

10. Gyvenantys Centro bendrabutyje įsipareigoja laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, dienos 

režimo.  

11. Laikytis dienos režimo, sportuoti, propaguoti sveiką gyvenseną. 
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12. Tausoti Įstaigos turtą, rūpintis jo išsaugojimu, taupyti elektros energiją,  vandenį. Už Įstaigai padarytą 

materialinę žalą atsakyti pagal nustatytą tvarką.  

III. TAISYKLIŲ NEPAISYMAS 

1. Vadovaujantis Mokinių drausminimo, nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš mokyklos tvarka mokiniui gali 

būti skiriamos drausminės nuobaudos (pastaba, papeikimas, laikinas nušalinimas nuo pamokų, šalinimas 

iš mokyklos bendrabučio, šalinimas iš mokyklos), kurios įtraukiamos į mokinio asmens bylą ir 

skelbiamos viešai. 

2. Mokinių drausminimo tvarka: 

2.1. Mokyklos darbuotojo pastaba žodžiu. 

2.2. Mokyklos darbuotojo pranešimas raštu grupės vadovui, administracijos atstovui. 

2.3. Pokalbiai su socialine pedagoge/neformaliojo ugdymo organizatore. 

2.4. Pokalbiai ir elgesio svarstymas grupėje. 

2.5. Mokinio elgesio svarstymas grupės ar administracijos posėdyje, dalyvaujant tėvams arba bent 

vienam iš tėvų.  

2.6. Pokalbiai ir elgesio svarstymas grupėje, dalyvaujant tėvų prevencinės grupės atstovams ir 

bent vienam iš mokinio tėvų. 

2.7. Svarstymas Bendrabučio taryboje (jeigu mokinys gyvena bendrabutyje ir ten padarytas 

nusižengimas). 

2.8. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje, Mokinių tarybos posėdyje, 

Mokytojų tarybos posėdyje.  

2.9. Mokinio elgesio svarstymas seniūnijose. 

2.10. Ypatingais atvejais, jeigu bent vienas iš tėvų nesutinka atvykti į mokyklą dėl mokinio elgesio, 

mokinio elgesys svarstomas Vaiko teisių apsaugos tarnyboje, Nepilnamečių reikalų 

inspekcijoje (jeigu mokiniui nėra 18 metų), kreipiamasi į policijos atstovus tvarkai ir rimčiai 

mokykloje/bendrabutyje užtikrinti. 

3. Kai  išnaudotos visos Mokinių drausminimo, nuobaudų skyrimo ir šalinimo iš mokyklos tvarkoje 

numatytos drausminimo priemonės ir jos nedavė laukiamų rezultatų, išskyrus neatidėliotinus atvejus, kai 

vaiko elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar 

turtui, galima taikyti poveikio priemones bei imtis veiksmų, išvardintų Poveikio priemonių taikymo 

netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkoje.   

4. Šalinimas iš mokyklos.  

             4.1. Gali būti pašalinami sulaukę 16 metų ir baigę pagrindinio ugdymo programą  mokiniai. 

             4.2.  Nepažangūs mokiniai. 

             4.3.  Piktybiškai nesilaikantys mokinių elgesio taisyklių mokiniai. 

             4.4.  Sistemingai nelankantys pamokų mokiniai. 

             4.5.  Mokiniai, jeigu jų elgesys kelia realią ir akivaizdžią grėsmę mokyklos bendruomenės narių 

saugumui, suderinus su vaiko teisių apsaugos tarnyba ( jei mokinys neturi 16 metų), gali būti šalinami iš 

mokyklos arba laikinai nušalinami nuo pamokų nesilaikant nuobaudų eiliškumo. 

 5.  Apie mokiniui paskirtas nuobaudas bei pritaikytas Mokinių drausminimo, nuobaudų skyrimo ir 

šalinimo iš mokyklos tvarkoje bei Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams 

tvarkoje numatytas priemones  informuojami tėvai. 

 

 

 

  


