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   ROKIŠKIO TECHNOLOGIJOS, VERSLO IR ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 
 MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

  

 
I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 
1.1. Mokinių elgesio taisyklės – mokinių elgesio normas mokykloje ir už jos ribų, santykius tarp 
mokinių, mokytojų ir darbuotojų reglamentuojantis dokumentas. 
1.2. Kiekvienas mokinys su šiomis elgesio taisyklėmis supažindinamas pasirašytinai. 
1.3. Mokinių elgesys ir drausminių nuobaudų skyrimo rekomendacijos svarstomos mokyklos VGK 
posėdyje ar Mokytojų tarybos posėdyje. Drausminės nuobaudos skiriamos mokyklos direktoriaus 
įsakymu. Mokymosi sutarties nutraukimas su mokiniu svarstomas VGK posėdyje, Mokytojų tarybos 
posėdyje ir skiriamas direktoriaus įsakymu.  

 
II. MOKINIŲ TEISĖS  

 
2.1. Įgyti  mokymo sutartyje numatytą profesinį išsilavinimą. 
2.2. Įgyti  pagrindinį ir vidurinį išsilavinimą. 
2.3. Gauti geros kokybės švitimą, dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose. 
2.3. Dalyvauti mokyklos savivaldoje ir neformaliojo ugdymo veikloje. 
2.4. Nuomoti gyvenamąjį plotą mokyklos bendrabutyje. 
2.5. Naudotis mokyklos biblioteka, sporto ir aktų salėmis, kabinetais, laboratorijomis ir dirbtuvėmis. 
2.6. Įgyjant pirmą kvalifikaciją, gauti stipendiją ir materialinę paramą  pagal Vyriausybės patvirtintą 
stipendijų mokėjimo tvarką bei mokymosi rezultatus. 
2.7. Gauti akademines atostogas dėl sveikatos būklės ir kitų svarbių priežasčių. 
2.8. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 
turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą. 
2.9. Į nešališką pasiekimų įvertinimą. 
2.10. Į apsaugą nuo smurto, socialinę, psichologinę pedagoginę pagalbą, profesinį orientavimą ir 
švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje. 
2.11. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją.  
2.12. Nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą mokykloje. 
2.11. Kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus. 
2.12. Įstatymų numatyta tvarka ginti savo teises.     

 
III. MOKINIŲ PAREIGOS 

  
3.1. Sistemingai ir stropiai mokytis, tinkamai pasiruošti kiekvienai pamokai, laiku atlikti skirtas 
užduotis, lavinti gebėjimus, plėsti ir gilinti kultūrinius interesus.  Siekti žinių ir praktinių įgūdžių. 
3.2. Sistemingai lankyti pamokas, praktinius užsiėmimus bei atvykti į juos laiku.  
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3.3. Laikytis mokyklos nuostatų ir vidaus tvarkos  taisyklių, vykdyti  mokymo sutarties 
reikalavimus. 
3.4. Gerbti pedagogus, bendramokslius ir kitus mokyklos bendruomenės narius ir nepažeisti jų 
teisių, deramai atstovauti savo mokymo įstaigai viešajame gyvenime. 
3.5. Atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises. 
3.6. Rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir 
psichologinio smurto, patyčių, pastebėtų įtartinų asmenų nedelsiant kreiptis pagalbos į 
suaugusiuosius. 
3.7. Vykdyti mokyklos administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus. 
3.8. Tausoti mokyklos turtą, už mokyklai padarytą žalą atsakyti įstatymų numatyta tvarka. 
3.9. Saugoti savo ir tausoti kitų asmeninius daiktus. 
3.10. Į kūno kultūros ir mokomosios praktikos užsiėmimus atvykti su specialia apranga ir avalyne.  
3.11. Mokymosi įstaigoje, dirbtuvėse  laikytis saugos darbe, aplinkosaugos ir priešgaisrinės saugos 
taisyklių. 
3.12. Laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą, rengtis švariai, tvarkingai. 
3.13. Laikytis bendrabučio tvarkos taisyklių. Mokėti už bendrabutį nustatytą mokestį.  
3.14. Laikytis naudojimosi biblioteka, kompiuteriais, internetu taisyklių. 
3.15. Valgyti tik valgykloje, o pavalgius nunešti indus į jiems skirtą vietą. 
3.16. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje; 
3.17. Prasidedant pamokai   privaloma  išsijungti mobilųjį telefoną.  
3.18. Vykdyti visuomenei naudingą (socialinę) veiklą. 
3.19. Puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas. 
 

IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA: 
 
4.1. Fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų mokyklos bendruomenės narių. 
4.2. Keiktis, šiukšlinti mokyklos patalpose ir teritorijoje. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau 
pavojingas situacijas, suteikti fizinį skausmą ar moralinį pažeminimą. 
4.3. Filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus negavus asmens 
sutikimo. 
4.4. Platinti informaciją apie mokyklos bendruomenės narius be jo sutikimo per masines 
informavimo priemones, socialinius tinklalapius, internete. 
4.5. Mokykloje, jos teritorijoje, bendrabutyje ar išvykose turėti ir vartoti energetinius gėrimus,  
psichoaktyvias medžiagas (tabaką, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų,  prekiauti 
jomis, platinti literatūrą šiomis temomis. 
4.6. Mokykloje, jos teritorijoje, bendrabutyje ar išvykose turėti ginklų, nuodingų medžiagų, 
pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų. 
4.7. Į mokyklą atsinešti su mokomuoju procesu nesusijusių daiktų. 
4.8. Vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis. 
4.9. Be administracijos leidimo vestis į mokyklą pašalinius asmenis. 
4.10. Pamokoje naudotis mobiliuoju telefonu, garso ir vaizdo technika be mokytojo leidimo. 
 
 

V. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 
 

5.1. Už šiurkščius ar sistemingus mokyklos, bendrabučio ar įmonės, kurioje atlieka praktinį 
mokymą, vidaus darbo tvarkos taisyklių pažeidimus mokiniai gali būti šalinami iš mokyklos.  
5.2. Už padarytą mokyklai žalą mokinys atlygina  įstatymų numatyta tvarka.  
5.3. Už mokinių turtą, atsineštą į mokyklą (pinigus, mobiliuosius telefonus ir kt.) atsako patys 
mokiniai.  
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VI. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS  
 
6.1. Mokiniai skatinami: žodžiu (pagyrimas), raštu (padėkos raštas, įrašas elektroniniame dienyne), 
galimybe dalyvauti išvykoje, ekskursijoje ar įteikiant atminimo dovaną. 
6.2. Už aktyvų dalyvavimą visuomeninėje veikloje, puikius mokymosi pasiekimus, gerą 
lankomumą, užėmusiems prizines vietas rajoniniuose, zoniniuose ir respublikiniuose konkursuose,  
įvairius išskirtinius nuopelnus, puikų renginio organizavimą mokiniai skatinami: 
6.2.1. grupių auklėtojų, mokytojų pagyrimais žodžiu arba įrašu į elektroninį dienyną; 
6.2.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka: padėkos raštas įteikiamas Vasario 16-osios šventėje; 
 6.2.3. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka kitomis progomis; 
7. Už Mokinių elgesio taisyklių pažeidimus skiriamos šios drausminės nuobaudos: pastaba, 
papeikimas, mokymosi sutarties nutraukimas. 
7.1. Mokiniui nesilaikant  mokinio elgesio taisyklių grupės auklėtojas, mokytojai, administracijos 
atstovai ir kiti mokyklos darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį žodžiu, 
prašyti parašyti pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus (globėjus) ir siūlyti jo elgesį svarstyti Vaiko 
gerovės komisijos posėdyje. 
7.2. Mokinys,  praleidinėjantis pamokas be pateisinamos priežasties, nuolat vėluojantis į pamokas, 
nesilaikantys šių Mokinio elgesio taisyklių, kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos posėdį. 
7.3. Apie itin sunkius nusižengimus mokykloje, bendrabutyje ar išvykose (kito asmens sveikatos 
sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) iš karto informuojami mokinio tėvai 
(globėjai) ir policija. 
 
 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

8.1. Priimtą į mokyklą mokinį su šiomis Taisyklėmis pasirašytinai supažindina grupės auklėtojas 
mokslo metų pradžioje. 
8.2. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai 
aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų. 
 

______________________________________________________ 
 
 

SUDERINTA 
Mokyklos mokinių tarybos 2019-09-09 
posėdžio protokoliniu nutarimu (protokolo Nr.T3-2 ) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


