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MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
Vilniaus agroekologijos mokymo centras (toliau – Centras), gerbdamas mokinių 

teises, nusakytas Lietuvos Respublikos Švietimo įstatyme, privalo padėti mokiniams išlaikyti ir 

išsiugdyti pagarbą sau ir kitiems, užtikrinti mokymą(si) pagal Bendrąsias ugdymo programas, 

profesinio mokymo programas apsaugoti individualią ir Centro nuosavybę bei įpareigoja juos 

laikytis šios būtinos tvarkos. 

1. Mokinio teisės 

1.1. Mokytis pagal pasirinktą mokymo programą, savo gebėjimus ir poreikius; 

1.2. Gauti informaciją apie ugdymo(si) formas; 

1.3. Gauti socialinę, pedagoginę, psichologinę (esant poreikiui), profesinio informavimo, pirminę 

medicininę pagalbą; 

1.4. Turėti minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę; 

1.5. Dalyvauti Centro savivaldoje; 

1.6. Teisė į poilsį ir laisvalaikį; prisidėti prie Centro, klasės ar grupės organizuojamų renginių, juos 

laisvai rinktis; 

1.7. Teisė į asmeninį gyvenimą ir bendravimą; 

8.1.8. Teisė į asmens laisvę ir neliečiamybę; 

1.9. Kreiptis į bendrojo ugdymo ir profesijos mokytojus, mokyklos vadovus ir į kitus darbuotojus 

bet kokiu klausimu; 

1.10. Dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

1.11. Nustatyta tvarka naudotis Centro vadovėliais, IT įranga, biblioteka, sporto, treniruoklių bei 

aktų salėmis, atitinkamais kabinetais; 

1.12. Įstatymų tvarka ginti savo teises; 

1.13. Savarankiškai rinktis neformaliojo švietimo būrelius. 

 

2. BENDROSIOS TAISYKLĖS 

 

Mokinio pareigos  

2.1. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, Centro įstatų, nuostatų, tvarkų, taisyklių demokratinių 

gyvenimo normų; 

2.2. Laikytis mokymo sutarties sąlygų; 

2.3. Susipažinti ir laikytis vidaus tvarkos: mokinių elgesio taisyklių, lankomumo, naudojimosi 

Centro inventoriumi, biblioteka tvarkos; 

2.4. Kultūringai elgtis su mokytojais, klasės, kurso (grupės) draugais, kitais mokiniais, Centro 

darbuotojais bei Centro svečiais; 

2.5. Vykdyti Centro vadovų, auklėtojų/grupių, klasės vadovų, dalykų mokytojų, savivaldos 

institucijų nutarimus; 

2.6. Žinoti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės saugos, bei darbo saugos pamokų, praktinių 

užsiėmimų, pertraukų, renginių ir išvykų metu taisyklių; 

2.7. Gerbti mokytojų, tėvų, Centro bendruomenės narių bei kitų žmonių pažiūras ir įsitikinimus, 

nuomonę; 

2.8. Ugdytis atlaidumą ir artimo meilę, teisingumą ir užuojautą silpnesniam ar kenčiančiam, 

puoselėti tikėjimą ir pagarbą. 



2.10. Atsakingai elgtis su savo ir draugų mokykliniais daiktais (kuprinėmis, sportiniais krepšiais, 

apranga ir kt.), pačiam rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu; 

2.11. Įtarus mokinį turint draudžiamus nemokymo procesui skirtus aštrius, degius, sprogius, lakius, 

aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar medžiagas, mokinys privalo parodyti įgaliotam asmeniui 

(socialiniam pedagogui, Vaiko gerovės komisijos pirmininkui ar jo pavaduotojui) savo kuprinę, 

išimti daiktus iš kišenių; 

2.12. Rūpintis savo ir draugų kalbos kultūra; 

2.13. Dalyvauti visuomenei naudingoje, savanorystės veikloje; 

2.14. Tausoti ir saugoti Centro inventorių, mokymo priemones ir atlyginti nuostolius už padarytą 

žalą materialinėms vertybėms; 

2.15. Vieną kartą per metus pasitikrinti sveikatą (iki rugsėjo 15 d.); 

2.16. Mokslo metų pabaigoje grąžinti vadovėlius ar kitas gautas priemones į biblioteką, 

mokytojams. 

 

Mokiniui draudžiama 

2.17. Nemandagiai, įžeidžiančiai kalbėtis su mokytojais, mokiniais ir visais Centro darbuotojais, 

vartoti necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, spjaudytis; 

2.18. Centre ir jos teritorijoje rūkyti (cigaretes, elekronines cigaretes ir pan.), vartoti energetinius 

gėrimus, alkoholį, narkotines bei psichotropines medžiagas, juos turėti su savimi, platinti (dalinti, 

prekiauti);  

2.19. Atsinešti į Centrą, naudoti nemokymo procesui skirtus aštrius, degius,sprogius, lakius, 

aerozolinius, pirotechnikos daiktus ar medžiagas (degtukus, žiebtuvėlius, peilius, pirotechnines ir 

sprogstamąsias medžiagas, dujų balionėlius, lazerinius žibintuvėlius, šaunamuosius ginklus, 

elektrošoką), kurie galėtų sukelti pavojų kitų gyvybei ar išgąsdinti, žaisti su ugdymo procesu 

nesusijusius azartinius žaidimus; 

2.20. Centro teritorijoje fotografuoti, filmuoti kitus asmenis ir jų atvaizdą naudoti viešoje erdvėje, 

turint blogų ketinimų, siekiant pažeminti, pasityčioti iš kito asmens;  

2.21. Savintis svetimus daiktus, Centro vadovėlius, kitas gautas mokymo priemones;  

2.22. Ugdymo proceso metu į Centro ir jo teritoriją kviesti draugus ar kitus pašalinius asmenis, 

nesusijusius su ugdymo procesu; 

2.23. Vykdyti prieš kitus smurtą, reketą, rasinę diskriminaciją, tyčiotis (pravardžiuoti, spjaudytis, 

pakišti koją, rašyti įžeidžiančius raštelius, terorizuoti telefonu ar sms žinutėmis, išjuokti ir kt.); 

2.26. Atidarinėti langus, pro juos laipioti, sėdėti ant palangių, dėti ant jų kuprines, netvarkingai 

elgtis tualetuose; 

2.24. Pačiam meluoti ir versti meluoti kitus. 

 

3. ELGESYS PAMOKŲ/PRAKTINIŲ UŽSIĖMIMŲ METU 

Mokinio pareigos 

3.1. Į klasę, kabinetą, dirbtuvę, salę įeiti drausmingai, nesistumdyti; 

3.2. Klausyti mokytojo/profesijos mokytojo nurodymų,  atlikti jo pateiktas klasės ir namų užduotis; 

3.3. Pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones; 

3.4. Prieš pamoką išjungti mobilųjį telefoną, pamokos metu nelaikyti jo ant suolo; 

3.5. Gerbti mokytoją ir kitus kurso/grupės draugus; 

3.6. Po pamokos palikti švarų, tvarkingą stalą ar kitą darbo vietą, pristumti kėdę; 

3.7. Pasibaigus pamokoms išeiti iš Centro (jeigu nėra kito renginio ar užsiėmimo), netrukdyti kitų 

darbui; 

3.8. Centre būti iki pamokų/praktinių užsiėmimų, numatytų tvarkaraštyje, pabaigos;  

3.9. Jei reikia išeiti iš Centro nepasibaigus pamokoms/praktiniams užsiėmimams, laikytis Mokinių 

išleidimo iš pamokų tvarkos; 

 



Mokiniui draudžiama 

3.10. Vėluoti į pamokas/praktinius užsiėmimus; 

3.11. Į pamokas/užsiėmimus eiti apsirengus striuke, paltu; 

3.12. Trukdyti mokytojams ir kitiems klasės, kurso/grupės draugams dirbti, atlikti užduotis, užsiimti 

pašaliniais darbais (naudotis telefonu, ausinukais); 

3.13. Be priežasties praleidinėti pamokas/praktinius užsiėmimus ar išeiti pamokoms/praktiniams 

užsiėmimams nepasibaigus; 

3.15. Kramtyti gumą, valgyti, gerti gaiviuosius gėrimus, išskyrus tikslingoje ugdomojoje veikloje; 

3.16. Išeiti iš klasės, kabineto/dirbtuvės vykstant pamokai/praktiniam užsiėmimui be mokytojo 

leidimo; 

3.17. Triukšmauti koridoriuose laisvų pamokų metu; 

3.18. Išeiti iš Centro teritorijos iki pamokų/praktinių užsiėmimų pabaigos, per pamokas/praktinius 

užsiėmimus bei pertraukas.  

 

4. ELGESYS PERTRAUKŲ METU 

Mokinio pareigos 

4.1.Vykdyti budinčių mokytojų/profesijos mokytojų nurodymus; 

4.2. Išeiti iš klasių, kabinetų pertraukų metu; 

4.3. Lauke vaikščioti Centro teritorijoje; 

4.4. Pagarbiai elgtis su kitais mokiniais, mokytojais, visais mokyklos darbuotojais;  

 

Mokiniui draudžiama 

4.5. Išeiti už Centro teritorijos, niokoti žolynus;  

4.6. Užkabinėti ir erzinti kitus, stumdytis, muštis, prasivardžiuoti, tyčiotis iš kitų, žaisti 

judriuosius žaidimus, kurie gali padaryti žalą sveikatai; 

4.7. Šiukšlinti Centro patalpas, mėtyti ant žemės nesuvalgytą maistą;  

4.8. Būti dalykų klasėse, kabinetuose/dirbtuvėse be mokytojo/profesijos mokytojo leidimo; 

8.4.9. Žiemos metu žaisti su sniegu arti Centro pastatų (mėtyti sniegą į sienas, langus). 

 

5.ELGESYS ĮVAIRIŲ RENGINIŲ METU 

Mokinio pareigos 

5.1. Į renginius ateiti laiku, išeiti jam pasibaigus, netrukdant rimties; 

5.2. Vykdyti budinčių mokytojų nurodymus; 

5.3. Po vykusio renginio klasėje, kabinete/salėje palikti tvarkingas patalpas. 

 

Mokiniui draudžiama 

5.4. Šaipytis iš atlikėjų, triukšmauti, garsiai, reikšti pastabas, komentarus; 

5.5. Be mokytojo/profesijos mokytojo leidimo liesti aparatūrą, instrumentus ir kt.. 

 

6. ELGESYS BIBLIOTEKOJE 

Mokinio pareigos 

6.1.Gerbti bibliotekos darbuotoją, vykdyti jo nurodymus; 

 

Mokiniui draudžiama 

6.7. Gadinti, plėšyti knygas, žurnalus, laikraščius; 

 

7. ELGESYS VALGYKLOJE 

Mokinio pareigos 

7.1. Į valgyklą eiti ramiai, stoti į eilę; 

7.2. Prieš valgį nusiplauti rankas; 



7.3. Pietauti tik per nurodytą tvarkaraštyje pertrauką (ar laisvų pamokų metu); 

7.4. Pavalgius nunešti indus nuo stalo į nurodytą vietą; 

 

Mokiniui draudžiama 

7.5. Į valgyklą eiti su nešvariais drabužiais; 

7.6. Pirkti maistą be eilės; 

7.7. Išsinešti valgymo įrankius ar juos gadinti; 

7.8. Šiukšlinti, mėtyti maistą, triukšmauti. 

 

8. ELGESYS RŪBINĖJE 

Mokinio pareigos 

8.1. Įeinant į rūbinę ir išeinant iš jos nesistumdyti; 

8.2. Tvarkingai stoti į eilę paliekant striukes, lietpalčius, paltus, galvos apdangalus ar juos atsiimant; 

8.3. Vykdyti  rūbininkės nurodymus; 

8.4. Saugoti žetoną iki pamokų ar kitų užsiėmimų pabaigos; 

8.5. Pametus žetoną nuostolį atlyginti numatyta pinigų suma Centro buhalterijoje. 

 

Mokiniui draudžiama 

8.6. Kišenėse ar kur kitur palikti savo pinigus ar kitus vertingus daiktus; 

8.7. Perduoti savo žetoną kitam asmeniui. 

 

9. ELGESYS EKSKURSIJŲ, IŠVYKŲ, KELIONIŲ, ŽYGIŲ METU 

Mokinio pareigos 

9.1. Laikytis instruktažo apie elgesį kelionių metu; 

9.2. Vykdyti kelionės vadovo, auklėtojo/grupės, klasės auklėtojo, vairuotojo nurodymus; 

9.3. Nuvykus nesavivaliauti ir būti su grupe. 

 

Mokiniui draudžiama 

9.4. Nemandagiai, nekultūringai elgtis; 

9.5. Niokoti kultūros paveldą, gamtą. 

 

10. APRANGA, HIGIENA 

Mokinio pareigos 

10.1.Viršutinę aprangą (striukę, paltą ir kt.), kepurę, pirštines palikti rūbinėje; 

10.2. Dėvėti tvarkingus drabužius Centre ir jam atstovaujant: 

10.3. Mokinio šukuosena – tvarkinga, kosmetika naudojama santūriai; 

10.4. Rūpintis asmenine higiena. 

 

11. Mokinių skatinimo priemonių formos  

11.1. Padėkos raštai tėvams/globėjams; 

11.2. Padėkos įrašai mokinių tėvams ir mokiniams elektroniniame dienyne; 

11.3. Padėkos raštai mokiniams (padėkas už gerą mokymąsi, pasiektus svarius rezultatus, aktyvią 

veiklą direktorius įformina įsakymu); 

11.4. Skatinamosios kelionės, išvykos; 

11.5. Piniginė premija. 

 
12. Mokinių drausminimo priemonės, pažeidus mokinio elgesio taisykles 

12.1. Mokinio raštiškas pasiaiškinimas, rašomas už epizodinius elgesio taisyklių pažeidimus, ar jiems 

kartojantis; 

12.2. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu (telefono skambučiu, pasikvietus į 



Centrą) ir/ar raštu (pastaba) apie mokinio netinkamą elgesį (elektroniniame dienyne, administraciniu 

laišku); 

12.3. Grupės, klasės auklėtojo/vadovo, mokytojo, pagalbos specialistų, Centro vadovo pokalbis su 

mokiniu ir jo tėvais (globėjams, rūpintojams);   

12.4. Mokytojo ar kito bendruomenės nario Tarnybinis pranešimas  – oficialus Centro dokumentas, 

pateikiamas raštu apie Mokinio taisyklių pažeidimą, turintis įrodomąją galią Centro vidaus tvarkai 

palaikyti;  

12.5. Svarstymas Vaiko gerovės komisijos ir/ar mokytojų tarybos, metodinės tarybos, metodinės 

grupės posėdžiuose, panaudojus tam tikras drausminimo priemones, siūlant nuobaudas (papeikimą, 

griežtą papeikimą) bei numatant prevencines priemones, atsižvelgus į pažeidimo pobūdį; 

12.6. Kreipimasis į teisėsaugos institucijas už labai dažnai pasikartojančius mokinio elgesio 

taisyklių pažeidimus; 

12.7. Skatinimai ir nuobaudos skiriamos Centro direktoriaus įsakymu. Nuobaudos galioja vienerius 

kalendorinius metus. 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

12.8. Mokiniai/mokytojai pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo mėnesio pirmąją savaitę. 

12.9. Tėvai su mokinių elgesio taisyklėmis supažindinami žinute per elektroninį dienyną su nuoroda 

į Centro internetinę svetainę. Taisyklės primenamos tėvų susirinkimų metu. 

12.10. Taisyklės skelbiamos Centro interneto svetainėje. 

 


