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MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

1. Mokinių teisės: 

1.1. gauti  mokymo programų registre nustatytą ir mokymo sutartyje numatytą 

profesinį išsilavinimą; 

1.2. įgyti bendrąjį pagrindinį, vidurinį ir profesinį išsilavinimą; 

1.3. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis mokykloje, savarankiškai mokytis ir 

įgyti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją; 

1.4. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje, dėl 

sveikatos būklės arba dėl kitų labai svarbių priežasčių gauti akademines atostogas; 

1.5. naudotis gyvenamuoju plotu mokyklos bendrabutyje; 

1.6. teisės aktų nustatyta tvarka gauti stipendiją; 

1.7. naudotis mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto ir aktų salėmis, kabinetais ir 

laboratorijomis, mokymo priemonėmis, kitomis mokymui skirtomis patalpomis, inventoriumi ir 

turtu; 

1.8. gauti socialinę paramą, jei jos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai); 

1.9. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;  

1.10. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą;  

1.11. dalyvauti mokyklos savivaldoje, domėtis ir puoselėti tautos tradicijas ir 

papročius, kelti savo kultūros lygį, ugdyti pilietinę brandą, turiningai leisti laisvalaikį; 

1.12. esant poreikiui, gauti pedagoginę, psichologinę, socialinę pedagoginę, sveikatos 

priežiūros pagalbą; 

1.13. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

2. Mokinių pareigos: 

2.1. sudarius profesinio mokymo sutartį laikytis visų jos sąlygų, nuostatų ir mokyklos 

vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, bendrabutyje gyvenantiems mokiniams – 

laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių; 



2.2. stropiai mokytis, lavinti gebėjimus, sąžiningai atlikti skirtas užduotis, turėti visas 

mokymuisi būtinas priemones, plėsti kultūrinius interesus; 

2.3. gerbti mokytojus, mokinius ir kitus mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų 

teisių ir teisėtų interesų, gerbti mokyklos svečius, deramai atstovauti savo mokyklą viešajame 

gyvenime; 

2.4. puoselėti emociškai saugią mokymosi aplinką mokykloje. Pastebėjus bet kokias 

smurto ar patyčių apraiškas, nedelsiant reaguoti ir jas stabdyti bei tą pačią dieną apie įvykį 

informuoti grupės auklėtoją arba socialinį pedagogą; 

2.5. tausoti mokyklos turtą, už mokyklai padarytą žalą atsakyti įstatymų nustatyta 

tvarka; 

2.6. į pamokas atvykti laiku, pasiruošus, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties; 

2.7. į mokyklą ateiti tvarkingai apsirengus, sportinę aprangą galima vilkėti tik kūno 

kultūros pamokose bei sportinių renginių metu. Patalpose draudžiama dėvėti viršutinius rūbus, 

galvos apdangalus; 

2.8. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti medicininę pažymą (forma Nr. 027-1/a) grupės 

auklėtojui kasmet mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 15 d.; 

2.9. kūno kultūros pamokose bei sportinėse varžybose vilkėti sportine apranga; 

2.10. turėti mokinio pažymėjimą ir jį pateikti paprašius mokytojams, mokyklos 

budėtojams, mokyklos vadovams; 

2.11. sveikintis su visais mokytojais, mokyklos darbuotojais ir mokyklos svečiais; 

2.12. jei yra pakviesti, atvykti į Vaiko gerovės komisijos posėdį; 

2.13. išvykstant iš mokyklos grąžinti mokyklai mokinio pažymėjimą, iš mokyklos 

bibliotekos paimtas knygas ir kt.; 

2.14. kultūringai elgtis pamokų, pertraukų, renginių ir ekskursijų metu, nesmurtauti, 

nesityčioti, nereketuoti kitų mokinių. Netinkamai pasielgus, bus taikomos „Rekomendacijose dėl 

poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams” (patvirtinta Lietuvos 

Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268) numatytos 

poveikio priemonės (ugdymosi vietos pakeitimas, daiktų patikrinimas, mokyklos vadovo ar jo 

įgalioto atstovo iškvietimas, kiti pagrįsti fiziniai veiksmai). 

3. Mokiniams draudžiama: 

3.1.  pertraukų ar pamokų metu savavališkai pasišalinti iš mokyklos teritorijos (tuo 

atveju mokykla neatsako už mokinių saugumą); 

3.2. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje; jei mokinys turi mobilųjį 

telefoną, prieš pamoką ar renginį privalo jį išjungti arba įjungti begarsį režimą; 



3.3. atsinešti į mokyklą mokymo procesui nereikalingų daiktų (pavyzdžiui, kortų, dujų 

balionėlių, pirotechnikos medžiagų, ginklų ir kt.), tokie daiktai paimami ir grąžinami tėvams; 

3.4. rūkyti mokykloje, jos teritorijoje ir prieigose, turėti tabako ir elektroninių 

cigarečių; 

3.5. vartoti, turėti ar platinti alkoholinius gėrimus, narkotines bei kitas 

svaiginančiąsias medžiagas, ateiti į mokyklą apsvaigusiam; 

3.6.  vartoti energinius gėrimus bei jų turėti ar kitaip perduoti mokykloje ir jos 

teritorijoje. 

3.7. vartoti necenzūrinius žodžius; 

3.8.  žaisti azartinius žaidimus; 

3.9. filmuoti mokytojus, bendramokslius ar kitus mokyklos bendruomenės narius be jų 

sutikimo; 

3.10. pamokų metu kramtyti kramtomąją gumą, valgyti, užsiimti mokymosi procesui 

trukdančiais pašaliniais darbais; 

3.11. kviesti į mokyklą pašalinius asmenis. 

4. Mokinių nuobaudos: 

4.1. mokiniai, pažeidę mokinių elgesio taisykles, kviečiami pokalbiui į Vaiko gerovės 

komisiją arba į Mokytojų tarybos posėdį;  

4.2. už mokinių elgesio taisyklių nesilaikymą gali būti pareikštas žodinis įspėjimas, 

pastaba, papeikimas arba pašalinimas iš mokyklos. 
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