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PATVIRTINTA
Veisiejų technologijos ir verslo
mokyklos direktorės 2016 m.
vasario 12 d. įsakymu Nr. V1-21
VEISIEJŲ TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Veisiejų technologijos ir verslo mokyklos
(toliau - mokyklos) mokinių bendravimo principus ir elgesio normas mokykloje, mokyklos teritorijoje,
mokykloje ir už mokyklos ribų vykstančių renginių metu.

II. MOKINIŲ TEISĖS
2. Mokinys turi teisę gauti:
2.1. informaciją apie mokyklos siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;
2.2. geros kokybės švietimo paslaugas;
2.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo ir
mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei Veisiejų
technologijos ir verslo mokyklos mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo tvarkos aprašu;
2.4. psichologinę ir specialiąją pedagoginę, socialinę - pedagoginę, informacinę pagalbą,
informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
2.5. socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai).
3. Mokinys turi teisę dalyvauti:
3.1. mokyklos savivaldoje mokyklos nuostatuose nustatyta tvarka;
3.2. svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus;
3.3. jaunimo organizacijų, kurių veikla ugdo dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę brandą,
veikloje;
3.4. posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys.
4. Mokinys turi teisę pasirinkti:
4.1. mokyklos siūlomas formaliojo ugdymo ir neformaliojo švietimo programas;
4.2. dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą, sulaukęs 14 metų.
5. Mokinys turi teisę:
5.1. mokytis pagarba pagrįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį ir darbo vietą;
5.2. atstovauti mokyklai olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose, stažuotėse;
5.3. į nemokamus vadovėlius;
5.4. naudotis mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto sale, kabinetais ir laboratorijomis;
5.5. gauti informaciją apie savo mokymosi rezultatus, pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi
susijusią informaciją;
5.6. gauti valstybės nustatyto dydžio bei mokyklos Stipendijų mokėjimo ir materialinės
paramos skyrimo nuostatus atitinkančią stipendiją;
5.7. gauti nemokamo važinėjimo į mokyklą bilietą arba būti atvežtu į mokyklą mokyklos
autobusais;
5.8. nuomoti gyvenamąjį plotą mokyklos bendrabutyje;
5.9. gauti akademines atostogas, dėl sveikatos būklės, šeimyninių aplinkybių ar kitų priežasčių;
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5.10. sudaryti gamybinės praktikos sutartis su darbdaviais;
5.11. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
III. MOKINIŲ PAREIGOS
6. Mokinys privalo gerbti:
6.1. valstybės istoriją, simbolius, papročius ir tradicijas;
6.2. mokyklą, mokinius, mokytojus ir kitus bendruomenės narius.
7. Taisyklingai kalbėti valstybine kalba.
8. Savo gyvenimą grįsti bendrosiomis žmogaus vertybėmis ir moralaus elgesio normomis.
9. Laikytis mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
10. Mokytis pagal privalomojo švietimo programas iki 16 metų.
11. Stropiai mokytis, sąžiningai atlikti mokytojo skirtas pasiekimų patikrinimo užduotis.
12. Vykdyti mokyklos vadovų bei savivaldos institucijų nutarimus.
13. Tausoti visuomeninį, privatų ir mokyklos turtą.
14. Pranešti mokyklos administracijai, teisėsaugos institucijoms apie žinomą nusikalstamą
veiklą (pvz. patyčias ir pan.), o esant galimybei, užkirsti kelią tokiems veiksmams.
15. Laikytis šių mokinio elgesio taisyklių bei saugaus eismo ir priešgaisrinės saugos
reikalavimų.
IV. BENDROSIOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
16. Mokinys privalo:
16.1. sudaryti mokymosi sutartį su mokykla ir ją vykdyti;
16.2. lankyti teorinius ir praktinius užsiėmimus bei laikytis mokyklos mokinių pamokų
lankomumo kontrolės, apskaitos ir pamokų nelankymo prevencijos vykdymo tvarkos aprašo nuostatų;
16.3. laikytis nustatytų kultūringo elgesio normų, Lietuvos Respublikos Konstitucijos ir
įstatymų nuostatų bei gerbti kitų žmonių teises;
16.4. laikytis higieninių reikalavimų;
16.5. striukes, paltus palikti rūbinėje arba kabinetuose tam skirtose vietoje, jei patalpose yra
higienos normas atitinkanti temperatūra;
16.6. išeinant iš mokyklos nepalikti savo rūbų ir asmeninių daiktų;
16.7. sugadinus ar sunaikinus mokyklos turtą, padarytą žalą atlyginti pats arba tėvai (globėjai)
įstatymų ir mokyklos nustatyta tvarka.
17. Mokykloje ir viešose vietose atstovaujant mokyklą draudžiama:
17.1. keiktis, tyčiotis, įžeidinėti, apgaudinėti, meluoti;
17.2. triukšmauti, rėkauti, bėgioti koridoriuose, laiptinėse, kitose tam nepritaikytose erdvėse;
17.3. šiukšlinti, imti svetimus daiktus;
17.4. filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą, pokalbius;
17.5. atsinešti daiktus ir/arba medžiagas, pavojingas mokinių saugumui ir sveikatai;
17.6. žaisti azartinius žaidimus ir žaidimus, kurių metu galima susižaloti ar sužaloti kitus
mokinius, sugadinti inventorių, patalpas;
17.7. naudoti fizinę ir moralinę prievartą;
17.8. mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius, alkoholinius
gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas, rūkyti (nepilnamečiams ir turėti), rūkyti ir turėti
elektroninių cigarečių, žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kt.);
17.9. ateiti į mokyklą ir mokyklos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir
psichotropinių medžiagų;
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V. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PAMOKOSE
18. Nuskambėjus skambučiui, eiti prie kabineto ir laukti, kol ateis mokytojas. Jeigu mokytojas
neatėjo per 5 minutes, grupės seniūnas ar jo pavaduotojas turi informuoti apie tai direktoriaus
pavaduotoją ugdymui arba kitą administracijos darbuotoją.
19. Įėjus į kabinetą pasiruošti pamokai.
20. Įėjus į kabinetą mokytojui ar kitam suaugusiam asmeniui, atsistoti, o norint kalbėti, pakelti
ranką (jei su mokytoju nesusitarta kitaip).
21. Visada turėti vadovėlius, sąsiuvinius, rašymo ir kitas mokiniui pamokoje reikalingas
priemones.
22. Sėdėti mokytojo nurodytoje vietoje.
23. Vykdyti mokytojo nurodymus, būti mandagiems, netriukšmauti, netrukdyti dirbti kitiems.
24. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, išjungti jų garsinius signalus. Mokiniui nesilaikant
šios taisyklės, mokytojas turi teisę paimti iš mokinio mobilųjį telefoną, ir privalo atiduoti pamokai
pasibaigus.
VI. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ BEI BAIGIAMOSIOS
PRAKTIKOS METU
25. Turi laikytis darbo saugos taisyklių reikalavimų, su kuriomis profesijos mokytojo yra
supažindinamas pasirašytinai, per pirmus užsiėmimus.
26. Į praktinio mokymo užsiėmimus turi ateiti su specialiais drabužiais, arba persirengti prieš
užsiėmimus.
27. Tiksliai laikytis profesijos mokytojo nurodytais, bei technologinėse instrukcijose
apibrėžtais darbo atlikimo veiksmais, tausoti darbui naudojamą technologinę įrangą, taupiai naudoti
medžiagas ir energiją.
28. Laikytis įmonės, kurioje atlieką praktiką, nuostatų ir vidaus darbo taisyklių reikalavimų,
vykdyti baigiamosios praktikos sutarties reikalavimus.
VII. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU
29. Laikytis saugos reikalavimų (nebėgioti, nesistumdyti, netriukšmauti), palaikyti tvarką,
taupiai naudoti elektros energiją, vandenį.
30. Vykdyti budinčio mokytojo nurodymus.
31. Neišeiti iš mokyklos teritorijos nepasibaigus pamokoms pagal patvirtintą pamokų
tvarkaraštį, išskyrus ilgąsias pertraukas.
32. Mokyklos valgykloje:
32.1. tvarkingai laukti eilėje;
32.2. pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą;
32.3. vykdyti budinčių mokytojų ir mokinių nurodymus.
VIII. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS
33. Mokinių skatinimui už mokymosi pasiekimus, mokyklos atstovavimą konkursų, švenčių,
parodų ir kitų renginių metu, aktyvią projektinę veiklą ir dalyvavimą neformaliojo švietimo veikloje
gali būti taikomos šios priemonės:
33.1. padėka;
33.2. galimybė nemokamai dalyvauti kelionėse, ekskursijose, renginiuose;
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33.3. dovana, prizas;
33.4. stipendijos padidinimas, remiantis Stipendijų ir materialinės paramos skyrimo nuostatais;
33.5. rajoninių ir respublikinių olimpiadų, konkursų dalyviai ir geriausiai per mėnesį lankę
mokiniai kviečiami nemokamų pietų su mokyklos direktore;
33.6. geriausiai per mėnesį lankiusios grupės mokiniai kartu su auklėtoju kviečiami išgerti
arbatos su bandele;
33.7. geriausių pažangumo ir lankomumo rezultatų per pusmetį pasiekusios grupės mokiniams
skiriama ekskursija (į parodą, koncertą, vandens parką, boulingą ir kt.);
33.8. aktyviausiems mokiniams (mokinių tarybos nariams, sportininkams, neformalaus
švietimo dalyviams, renginių organizatoriams ir kt.) ir geriausių pažangumo rezultatų per mokslo
metus pasiekusiems mokiniams skiriama ekskursija (į parodą, koncertą, vandens parką, boulingą ir
kt.);
34. Mokiniui, pažeidusiam šių Taisyklių reikalavimus, gali būti taikomos prevencinės
drausminamojo ir auklėjamojo poveikio priemonės:
34.1. pastaba (galioja 1 mėn.);
34.2. elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
34.3. papeikimas (galioja 2 mėn.);
34.4. už pakartotiną analogišką nusižengimą skiriamas griežtas papeikimas (galioja 6 mėn.);
34.5. nemokama stipendija, vadovaujantis Stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos
skyrimo nuostatais;
34.6. šalinimas iš mokyklos.
35. Iš mokyklos gali būti šalinami:
35.1. nepažangūs mokiniai;
35.2. be pateisinamos priežasties paskutinius du mėnesius nelankantys pamokų mokiniai;
35.3. mokiniai, kurių elgesys kelia realią grėsmę mokinių ir mokyklos bendruomenės narių
saugumui;
35.4. mokiniai šiurkščiai pažeidę šias Taisykles, mokyklos arba įmonės, kurioje atlieka praktinį
mokymą, darbo tvarkos taisykles.
IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
36. Taisyklės įsigalioja nuo patvirtinimo dienos. Taisykles įsakymu tvirtina mokyklos
direktorius.
37. Taisyklės skelbiamos skelbimų lentoje ir mokyklos interneto tinklalapyje.
38. Mokinius su šių Taisyklių reikalavimais supažindina grupės auklėtojas pasirašytinai.
39. Įvairiais klausimais (patyčios, muštynės, įžeidinėjimai, užgauliojimai ir kitais mokinio
elgesio taisyklių pažeidimų atvejais) mokiniai gali kreiptis į grupės auklėtoją, socialinį pedagogą,
vaiko gerovės komisijos narius, mokyklos administraciją (direktorių, direktoriaus pavaduotoją
ugdymui, gimnazijos skyriaus vedėją, profesinio mokymo skyriaus vedėją), budintį darbuotoją.
SUDERINTA:
Mokytojų tarybos posėdyje
2016-02-10, protokolo Nr.7
SUDERINTA:
Mokinių tarybos posėdyje
2016-02-03, protokolo Nr.2

