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KRETINGOS RAJONO ŠVIETIMO CENTRAS
SUAUGUSIŲJŲ IR JAUNIMO MOKYMO SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. MOKINIŲ PAREIGOS
1. Laikytis mokinių elgesio taisyklių, vykdyti administracijos, pedagogų, aptarnaujančio
personalo reikalavimus.
2. Sąžiningai vykdyti savo pagrindinę pareigą – pagal sugebėjimus stropiai mokytis ir
įgyti išsilavinimą.
3. Lankyti pamokas ir laiku į jas atvykti. Nuotoliniu mokymosi proceso organizavimo
būdu besimokantys mokiniai privalo skaityti nuotoliniame kurse pateiktą dalykų medžiagą,
atsiskaityti už pateiktas užduotis iki nurodytos datos. Neakivaizdiniu mokymosi proceso
organizavimo būdu besimokantys mokiniai privalo atsiskaityti už dalyko programos kursą įskaitos
metu pusmečio pabaigoje.
4. Jaunimo klasių mokinių praleistos pamokos per dvi darbo dienas turi būti
pateisinamos gydytojo, tėvų (globėjų, rūpintojų), kitų pamokas pateisinti galinčių asmenų raštais. 3
praleistas dienas gali pateisinti tėvai (globėjai, rūpintojai). Suaugusiųjų klasių mokinių,
besimokančių kasdieniu mokymosi proceso organizavimo būdu, pamokos pateisinamos pateikus
gydytojo pažymą, darbo grafiką, raštais nurodant nedalyvavimo pamokose priežastis.
5. Neakivaizdinį mokymosi proceso organizavimo būdą pasirinkę mokiniai turi laikytis
Neakivaizdinio mokymosi tvarkos aprašo, nuotolinį – nuotolinio mokymosi organizavimo tvarkos
aprašo.
6. Turėti pamokoms, konsultacijoms reikalingas priemones - knygas, rašiklius,
sąsiuvinius ir kt.
7. Pamokai pasiruošti per pertrauką.
8. Paruošti kiekvieną dieną namų darbus.
9. Tinkamai elgtis per pamokas, netrukdyti mokytojams ir klasės draugams,
neužsiiminėti pašaliniais darbais, nevartoti necenzūrinių žodžių, nesimušti, nepiešti nepadorių
piešinių, negadinti inventoriaus, nekramtyti gumos, nevalgyti.
10. Nesinaudoti mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, ausinukais, garso stiprinimo
aparatūra, pamokų metu.
11. Neišeiti iš pamokos jai nepasibaigus, išskyrus tada, kai gautas mokytojo leidimas.
12. Neišeiti iš tos dienos pamokų joms nepasibaigus. Išeiti iš pamokų jaunimo klasės
mokinys gali tik gavęs auklėtojo, skyriaus vedėjos ar Centro direktoriaus leidimą, pateikęs raštišką
tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą.
13. Pasibaigus pamokai, palikti tvarkingą darbo vietą, kultūringai išeiti iš kabineto.
14. Mandagiai elgtis pertraukų metu, vykdyti budinčių mokytojų nurodymus.
Neskambinti skambučio anksčiau, negu kad turi pasibaigti pamoka.
15. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, koridoriuose, kitose mokyklos patalpose ir
jos teritorijoje.
16. Viršutinius rūbus pamokų ir pertraukų metu laikyti rūbinėje arba ant pakabos,
esančios kabinete.

17. 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.
18. Kultūringai elgtis Centro bibliotekoje, Atviroje jaunimo erdvėje „Tavo erdvė“,
laikytis bibliotekos, „Tavo erdvė“ elgesio taisyklių.
19. Kilus neaiškumams ar nesusipratimams su mokytojais, kitais Centro darbuotojais,
konfliktinėse situacijose aiškintis taktiškai, mandagiai ir tinkamu laiku, pranešus apie konfliktą
Centro administracijai.
20. Laikytis žmonių bendrabūvio normų: gerbti vyresniuosius, mokytojus, mokyklos
darbuotojus, klasės draugus, kitus mokinius.
21. Palaikyti švarą ir tvarką Centre ir jo teritorijoje.
22. Saugoti vadovėlius ir kitą Centro turtą, sugadinus - suremontuoti arba atlyginti
materialinius nuostolius.
23. Laikytis saugaus elgesio ir saugumo technikos taisyklių. Pasirašyti saugaus elgesio
instruktažus, kuriuos pateikia mokytojas, klasės auklėtojas ar kitas įgaliotas Centro atstovas.
24. Viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti Centrui.
25. Kultūringai elgtis mokinių pietų metu toje mokykloje, kurioje pietaujama,
netrukdyti. Valgantiems, nevaikščioti po mokyklos, kurioje pietaujama, kabinetus, teritoriją.
26. Kasdien Centre dėvėti tvarkingą aprangą, kūno kultūros pamokose – sportinę
aprangą.
27. Į Centrą nesivesti pašalinių asmenų.
28. Išvykstant iš Centro, grąžinti mokinio pažymėjimą ir iš Centro bibliotekos,
mokytojų paimtas knygas.
II. MOKINIŲ TEISĖS
29. Nemokamai, pagal savo gebėjimus mokytis Centre.
30. Naudotis Centro bibliotekos knygų fondais, gauti vadovėlius, jeigu Centras jų turi
pakankamai.
31. Gauti socialinę paramą - nemokamą maitinimą, jeigu jis skiriamas Kretingos rajono
savivaldybės socialinės paramos ir globos skyriaus sprendimu.
32. Dalyvauti ir organizuoti klasės, Centro bendruomenės renginius.
33. Teikti siūlymus dėl Centro aplinkos kūrimo ir tvarkymo.
34. Gauti pedagoginę, psichologinę, socialinę pagalbą.
35. Dalyvauti Centro savivaldoje.
36. Būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas.
III. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
37. Į Centrą ateiti neblaiviam, pavartojusiam psichiką veikiančių medžiagų.
38. Rūkyti, turėti tabako ir elektroninių cigarečių, vartoti alkoholį ir kitas psichiką
veikiančias medžiagas, jas atsinešti, platinti Centre ir Centro teritorijoje.
39. Atsinešti į Centrą degtukus, žiebtuvėlius į pamoką ir pamokų metu jais naudotis,
atsinešti dujų balionėlius, peilius, pirotechnines, sprogstamąsias medžiagas. Pertraukų metu
koridoriuose ir kabinetuose deginti degtukus arba naudotis žiebtuvėliais.
40. Naudoti fizinį, psichologinį smurtą: muštis, vartoti necenzūrinius žodžius, įžeidinėti
kitus, reikalauti pinigų ar daiktų, grasinti, versti meluoti, imti svetimus daiktus, mėtyti ir gadinti
juos.

41. Kuo greičiau kviestis budintį mokytoją ar kitą Centro darbuotoją, jei kiti mokiniai
tuo metu mušasi.
42. Per pamokas naudotis mobiliaisiais telefonais, MP3 grotuvais, garso stiprinimo
aparatūra, ausinukais. Nesilaikant šio reikalavimo, telefonai paimami ir grąžinami tik tėvams
(globėjams, rūpintojams).
43. Pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, gerti, spjaudyti saulėgrąžas.
44. Eiti ne į savo klasės pamoką ir siūlyti mokiniams išeiti iš pamokos, sėdėti kitos
klasės pamokų metu.
45. Lošti kortomis ir žaisti kitus azartinius žaidimus.
46. Pardavinėti ką nors Centre - mobiliuosius telefonus ar kitus vertingus daiktus.
47. Be priežasties praleisti pamokas, į jas vėluoti.
48. Pamokų metu mokykloje dėvėti striukes, paltus, nešioti kepures.
49. Žiemos metu žaisti su sniegu arti Centro pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus,
praeivius ir transporto priemones.
50. Niokoti mokyklos turtą, inventorių, mokymo priemones, asmeninius kitų daiktus.
51. Fotografuoti ir įrašinėti mokinių, kitų Centro bendruomenės narių pokalbius.
52. Virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją.
IV. MOKINIŲ ATASAKOMYBĖ
53. Mokiniui pabėgus iš pamokų, kitą dieną jis rašo pasiaiškinimą klasės auklėtojui.
54. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į Centrą sutarties
įsipareigojimų, vengiančiam lankyti pamokas ar nelankančiam pamokų, priklausomai nuo situacijos
taikomos šios nuobaudos:
54.1. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba žodžiu;
54.2. mokytojo, klasės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne;
54.3. mokinio svarstymas individualaus pokalbio su klasės auklėtoja, socialine
pedagoge, pagal poreikį – ir su skyriaus vedėja, metu;
54.4. mokino svarstymas individualaus pokalbio su klasės auklėtoja, socialine
pedagoge, pagal poreikį – su skyriaus vedėja, metu, kai iškviečiami mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai);
54.5. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje;
54.6. Centro direktoriaus pastaba raštu;
54.7. Centro direktoriaus papeikimas raštu;
54.8. siūloma vienašališkai nutraukti mokymosi sutartį.
V. MOKINIŲ SKATINIMAS
55. Mokiniai už lankomumą, padarytą pažangą skatinami:
55.1. klasės auklėtojo padėka žodžiu, nuotolinės klasės mokiniai – padėka raštu el.
paštu;
55.2. Skyriaus vedėjos, Centro direktoriaus padėka raštu;
55.3. Skatinamaisiais prizais (pvz.: išvyka, bilietas į renginį) atsižvelgiant į Centro
materialinių išteklių galimybes.
55.4. Jaunimo klasių mokiniai skatinami vadovaujantis Centro direktoriaus patvirtintais
Jaunimo klasių mokinių skatinimo kriterijais.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
56. Taisyklės skelbiamos Skyriaus stende.
57. Mokiniai pasirašytinai supažindinami su Mokinio elgesio taisyklėmis kiekvienų
mokslo metų rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę.
58. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami individualaus pokalbio su
klasės auklėtoju, socialine pedagoge metu.
59. Taisyklių pakeitimai tvirtinami Centro direktoriaus įsakymu.
_______________

