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KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRO MOKINIO ELGESIO 

TAISYKLĖS 
 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Klaipėdos technologijų mokymo centro mokinio elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja mokinio teises ir pareigas, elgesį prieš pamokas, pamokų, pertraukų metu, bendrąsias 

taisykles dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei kitų pažeidimų ir atsakomybę už 

šių taisyklių pažeidimą. 

 2. Taisyklės sudarytos vadovaujantis Švietimo įstatymu, Klaipėdos technologijų 

mokymo centro (toliau – Centras) nuostatais, Centro darbo tvarkos taisyklėmis, Vyriausybės 

nutarimais, reglamentuojančiais ugdymo įstaigų veiklą. 

 3. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir vykdyti šias Taisykles, Centro nuostatus, 

Profesinio mokymo sutarties sąlygas, Naudojimosi biblioteka taisykles, Stipendijos skyrimo ir 

Važiavimo išlaidų kompensavimo tvarką.  

 4. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, privalo žinoti ir laikytis Bendrabučio vidaus 

tvarkos taisyklių.  

 5. Mokinys Centro patalpose ir teritorijoje, renginiuose už jo ribų vadovaujasi etikos, 

mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais, saugo Centro garbę.  

 6. Centras, gerbdamas mokinio teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti 

mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo kartu su profesiniu mokymu programas, apsaugoti 

individualią ir Centro nuosavybę. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS 

 

 7. Mokinio pareigos: 

 7.1. gerbti Lietuvos Respublikos įstatymus, laikytis Centro darbo tvarkos taisyklių, 

demokratinių gyvenimo normų, tausoti Centro ir visuomenės turtą. Vykdyti Centro tarybos 

nutarimus, administracijos, teisėtus pedagogų, aptarnaujančio personalo reikalavimus. 

 7.2. sąžiningai vykdyti pagrindinę savo pareigą – pagal savo gebėjimus stropiai mokytis 

ir įgyti išsilavinimą. Sąžiningai ir laiku atlikti kontrolines užduotis. Būti atidiems ir aktyviems per 

pamokas ir maksimaliai išnaudoti Centro teikiamas ugdymosi galimybes; 

  7.3. aktyviai dalyvauti Centro veikloje, viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, 

garbingai atstovauti Centrą.; 

 7.4. į pamokas ateiti laiku ir paruošus visus tos dienos namų darbus; 

 7.5. gerbti valstybinę kalbą, tautos kultūrą ir tradicijas; 

 7.6. gerbti klasės/grupės draugus, kitus Centro mokinius, mokytojus, darbuotojus, 

bendruomenės narius; 

 7.7. laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, salėse, kitose Centro patalpose 

ir jo teritorijoje. Mokytojui prašius pertraukų metu išeiti iš klasės. Po pamokos palikti tvarkingą 

darbo vietą. 

 7.8. pasitikrinti sveikatą ir medicininę pažymą (forma Nr. 086/a (tik stojantiems 

mokytis), formą Nr. 027-1/a (iki 18 metų) pateikti grupės/klasės auklėtojui mokslo metų pradžioje 

(iki rugsėjo 15 d.); 
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 7.9. į pamokas ateiti tvarkingai apsirengus, sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros 

pamokose bei sportinių renginių metu; 

 7.10. laikytis asmens higienos normų. Viršutinius drabužius (striukes, paltus, kepures ir 

kt.) nusirengti ir laikyti Centro rūbinėje; 

 7.11. į valgyklą eiti per pertraukas. Valgykloje nepalikti nenuneštų indų, nesutvarkytų 

stalų; 

 7.12. žinoti ir laikytis priešgaisrinės saugos, saugaus eismo, darbo saugos taisyklių 

pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu; 

 7.13. jei dėl objektyvių priežasčių mokytojas negali vesti pamokos, mokinys privalo: 

sąžiningai atlikti kito mokytojo skirtas užduotis, laikytis drausmės ir tvarkos taisyklių, be mokytojo 

leidimo neišeiti iš klasės; 

 7.14. kasdien su savimi turėti mokinio pažymėjimą. Centro darbuotojui paprašius, jį 

pateikti; 

 7.15. laikytis elgesio taisyklių kabinetuose, koridoriuose, valgykloje, salėse, 

bibliotekoje ir kitose Centro erdvėse; 

 7.16. mokinys, nutraukęs mokymosi sutartį, privalo atsikaityti su biblioteka, gražinti 

mokinio pažymėjimą, jei jo galiojimo data vėlesnė už nutrauktos sutarties datą; 

 7.17. praleidus pamokas dėl pateisinamos priežasties, pristatyti gydančio gydytojo 

medicininę pažymą, kurioje turi būti nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir priežastis; 

 7.18. mokinys privalo mokytis pagal pagrindinio ugdymo programas iki 16 metų; 

 7.19. saugoti savo asmeninius daiktus. Centras už nesaugomų daiktų praradimą 

atsakomybės neprisiima. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO TEISĖS 

 

 8. Mokinys turi teisę naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje ir 

įstatymuose, Jungtinių Tautų Vaiko teisių konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. Jis turi 

teisę: 

 8.1. į mokslą, kuris ugdytų jo bendrą kultūrinį išprusimą, intelektą, sugebėjimus, 

pažiūras, dorovinę bei socialinę atsakomybę, pagarbą kitiems, sudarytų sąlygas asmenybei vystytis, 

pasiruošti savarankiškam gyvenimui, darbui ir tapti naudingu bei atsakingu visuomenės nariu; 

 8.2. į mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą ugdant talentus bei gabumus ir 

vienodas galimybes, lygias sąlygas skleisti juos; 

 8.3. į saviraišką nekenkiant kitiems; 

 8.4. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę; 

 8.5. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą; 

 8.6. gauti informaciją apie Centrą, jos vykdomas švietimo programas, mokymo(si) 

formas; 

 8.7. rinktis siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, dorinio ugdymo 

(etikos/tikybos) dalykus, dalykų modulius, neformaliojo vaikų švietimo būrelius ir kt. kaip 

reglamentuoja bendrieji ir Centro ugdymo planai; 

 8.8. nemokamai naudotis Centro biblioteka, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga (tik mokymosi tikslams); 

 8.9. esant būtinybei, nustatyta tvarka būti mokomas namuose; 

 8.10. dalyvauti Centro savivaldoje: teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir neformaliojo 

švietimo veiklos tobulinimo; 

 8.11. gauti psichologinę, socialinę ir informacinę pagalbą; 

 8.12. gauti nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka; 

 8.13. burtis į visuomenines organizacijas, dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose 

susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos įstatymams ir skatina pilietinę brandą, lavina 

kūrybinius gebėjimus. 
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IV SKYRIUS 

MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

 9. Mokiniui draudžiama: 

 9.1. į pamokas ateiti neblaiviam, pavartojusiam tabako ar kitų psichiką veikiančių 

medžiagų; 

 9.2. rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, energetinių gėrimų Centro teritorijoje; 

 9.3. vartoti alkoholį ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti Centre 

ir jo teritorijoje; 

 9.4. be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti; 

 9.5. pamokų metu dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures; 

 9.6. atsinešti gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus bei medžiagas (žiebtuvėlius, 

degtukus, dujų balionėlius, šaltuosius ginklus ir kt.);  

 9.7. niokoti Centro turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus; 

 9.8. vestis į Centrą pašalinius asmenis; 

 9.9. žaisti azartinius žaidimus; 

 9.10. virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją, 

mobiliojo ryšio priemonėmis filmuoti, fotografuoti asmens atvaizdus ir įrašinėti kitų asmenų 

(mokinių, mokytojų, darbuotojų) veiklą ir pokalbius, juos viešinti, be jų sutikimo; 

 9.11. vartoti necenzūrinius ir kitus asmenį įžeidžiančius žodžius; 

 9.12. pamokose turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti; 

 9.13. pamokų metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis, ausinukais, planšetiniais 

kompiuteriais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui 

pamokoje. Mokinys, turintis mobilųjį telefoną, prieš pamoką ar renginį privalo jį išjungti arba 

įjungti begarsį režimą. Nesilaikant šio reikalavimo, mokytojas privalo paimti išjungtą telefoną ar 

kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją po 

pamokos; 

 9.14. pamokos metu išeiti iš kabineto, vaikščioti po Centrą, užsiimti su pamoka 

nesusijusia veikla ir trukdyti mokytojams vesti pamokas; 

 9.15. nedrausmingai elgtis, tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius pamokų, pertraukų ir renginių 

metu. Kūno kultūros pamokose atlikti veiksmus, kurie keltų grėsmę pamokoje/užsiėmime 

dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

 

V SKYRIUS 

DRAUSMINIŲ NUOBAUDŲ MOKINIUI TAIKYMAS 

 

 10. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam Profesinio mokymo sutarties 

sąlygų ir šių elgesio taisyklių, individualiai (priklausomai nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos: 

 10.1. mokytojo, klasės/grupės auklėtojo žodinė pastaba arba/ir pastaba elektroniniame 

dienyne; 

 10.2. socialinio pedagogo prevencinis pokalbis su mokiniu ir drausminės poveikio 

priemonės skyrimas (konsultacijų ir atvejų registracijos žurnalo pildymas, elgesio fiksavimo lapo 

pildymas, sutarties su mokiniu pasirašymas numatant pasekmes ir kt.); 

 10.3. individualus pokalbis su specialistu (psichologu); 

 10.4. skyriaus vedėjo prevencinis pokalbis su mokiniu; 

 10.5. prevencinis pokalbis su direktoriaus pavaduotoju ugdymui; 

 10.6. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 

 10.7. direktoriaus įsakymu pareiškiamas įspėjimas, papeikiamas ar griežtas papeikimas; 

 10.8. mokymo(-si) sutarties nutraukimas (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų). 

 11. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir 

(ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, Centro darbuotojas, taiko Rekomendacijose 
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dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkoje (LR švietimo ir 

mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) numatytas poveikio priemones. 

 12. Mokiniui (įstatymų numatytais atvejais jo tėvams/globėjams, nuolat ir sistemingai 

nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam Profesinio mokymo sutarties sąlygų, vengiančiam 

lankyti pamokas, taikoma administracinė atsakomybė ir pateikiama informacija savivaldos ar 

teisėsaugos institucijoms. 

 13. Mokiniui, pavėlavusiam į pamoką pusę ir daugiau pamokos laiko, mokytojas į 

dienyną įrašo ,,n“. 

 14. Kai Mokinys gauna drausminę nuobaudą, apie tai raštu informuojami jo tėvai/ 

globėjai. 

 15. Mokiniui piktybiškai sugadinus Centui priklausančią nuosavybę, jo tėvai/globėjai 

atlygina žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu kodeksu. 

 

VI SKYRIUS 

MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

 16. Mokiniai skatinami už puikų ir/ar labai gerą mokymąsi, lankomumą, dalyvavimą 

olimpiadose ir konkursuose, varžybose, projektuose ir kt. bei aktyvų dalyvavimą Centro, 

klasės/grupės savivaldoje, savanorystės ir kt. renginiuose. Skatinimo formos: 

 16.1. klasės/grupės auklėtojo paskatinimas – viešas pagyrimas ir/ar padėka 

klasėje/grupėje, ,,Tamo“ dienyne. 

 16.2. dalyko mokytojo paskatinimas – viešas pagyrimas ir/ar padėka klasėje/grupėje, 

,,Tamo“ dienyne; 

 16.3. klasės/grupės auklėtojo, dalykų mokytojų, pavaduotojo ugdymui, skyrių vedėjų, 

mokinių ir kitų bendruomenės narių teikimu (minėjimo švenčių ar kt. renginio metu) už profesinius 

pasiekimus suteikiama Metų specialisto nominacija (Metų kirpėjas, Metų Kompiuterinio 

projektavimo operatorius, Metų multimedijos paslaugų teikėjas, Metų higieninės kosmetikos 

kosmetikas, Metų interjero apipavidalintojas, Metų siuvėjas, Metų sukirpėjas-konstruktorius); 

 16.4. Centro direktoriaus įsakymu pareiškiama padėka;  

 16.5. apdovanojimas Centro padėkos raštu; 

 16.6. apdovanojimas asmenine dovana, visiškai ar iš dalies apmokamos ekskursijos 

išlaidas. Centro tarybos teikimu gali būti taikomos ir kitos skatinimo priemonės. 

 17. Mokinių pasiekimai viešinami Centro internetinėje svetainėje, Facebook paskyroje, 

spaudoje. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 18. Klasių/grupių auklėtojai pasirašytinai supažindina mokinius su šiomis taisyklėmis 

kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. Supažindinimas fiksuojamas „Tamo“ 

dienyno „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“ lape. Instruktažų lapai saugomi klasės/grupės mokinių 

byloje. 

 19. Tėvai/globėjai su Taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su 

nuoroda į Centro internetinę svetainę. 

 20. Taisyklės skelbiamos Centro internetinėje svetainėje. 

______________________________________ 

 

 

PRITARTA 

Centro mokytojų tarybos 2018-08-31 

posėdyje (protokolo Nr. V4-7)  
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KLAIPĖDOS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO CENTRAS 

 

SUPAŽINDINIMAS SU MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖMIS  

 
2018 m. .............................................. d. 

 

Eil. nr. Mokinio vardas, pavardė 
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Klasės auklėtoja(-as)................................................................................. 

Vardas, Pavardė 

 


