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I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesio taisyklėms pritarta Mokinių tarybos susirinkime 2019-03-06,
protokolo Nr. V7-3. Elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių teises ir pareigas.
2. Mokiniai turi laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, demokratinių gyvenimo normų,
Mokinio elgesio taisyklių ir kitų centro tvarkų, vadovautis krikščioniškomis ir bendražmogiškomis
vertybėmis, moralės ir etikos principais.
II SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖS
3. Bendrosios:
3.1. Mokytis pagarba grįstoje, dvasiškai, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
3.2. Atstovauti centrui olimpiadose, konkursuose, viktorinose, varžybose ir kituose su
ugdymu susijusiuose renginiuose bei veiklose;
3.3. Ginti savo teises įstatymų nustatyta tvarka.
4. Mokinys turi teisę gauti:
4.1. informaciją apie centro siūlomas švietimo programas ir mokymosi formas;
4.2. kokybiškas švietimo paslaugas;
4.3. nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, pagrįstą Lietuvos Respublikos švietimo
ir mokslo ministro įsakymu patvirtinta Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo samprata bei
Panevėžio Margaritos Rimkevičaitės profesinio rengimo centro mokinių pažangos ir pasiekimų
vertinimo tvarka;
4.4. psichologinę, socialinę - pedagoginę, informacinę pagalbą;
4.5. informaciją apie pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
4.6. esant būtinybei, nustatyta tvarka mokymą namuose;
4.7. nemokamą maitinimą įstatymų nustatyta tvarka (gimnazijos skyriaus I ir II klasių
mokiniai);
4.8. stipendiją stipendijų skyrimo numatyta tvarka;
4.9. vienkartinę paramą (ne gimnazijos skyriaus mokiniai) paramos skyrimo numatyta
tvarka.
5. Mokinys turi teisę dalyvauti:
5.1. centro savivaldoje centro įstatuose nustatyta tvarka;
5.2. posėdžiuose, kai svarstomas jo elgesys.
6. Mokinys turi teisę pasirinkti:
6.1. ugdymo programą;

6.2. pasirenkamųjų dalykų programas;
6.3. modulio programą;
6.4. dalyko kursą;
6.5. neformaliojo švietimo programą.

III SKYRIUS
MOKINIŲ PAREIGOS
7. Bendrosios:
7.1. kasdien turėti mokinio pažymėjimą, jį pateikti paprašius socialiniam pedagogui,
mokyklos budėtojams, mokytojams, centro vadovams;
7.2. vadovautis krikščioniškomis vertybėmis kasdieniniame gyvenime;
7.3. ugdytis tikėjimą, viltį, meilę, tiesą, teisingumą, drąsą, ištvermę, ištikimybę,
pasitikėjimą, atlaidumą, gailestingumą, tarnystę, pagarbą, bendruomenės kūrimą, taikdarystę,
romumą, kokybės siekimą, veiklumo puoselėjimą;
7.4. gerbti centro tradicijas - priimti dvasinį ugdymą;
7.5. kultūringai elgtis, mandagiai, pagarbiai kalbėtis su mokytojais, klasės draugais,
kitais mokiniais, centro darbuotojais bei svečiais; gerbti bendruomenės narių bei kitų žmonių
pažiūras ir įsitikinimus, nuomonę;
7.6. rūpintis savo ir draugų kalbos kultūra;
7.7. elgtis draugiškai, nesmurtauti, nereketuoti, nediskriminuoti, nesityčioti;
7.8. pačiam visada sakyti tiesą ir neversti meluoti kitus;
7.9. rūpintis asmenine higiena;
7.10. tualetuose elgtis tvarkingai, laikytis higienos taisyklių;
7.11. sportinę aprangą dėvėti tik kūno kultūros pamokose ir sportinėse varžybose;
7.12. į centrą ateiti tvarkinga, neiššaukiančiai apsirengus; nedėvėti sportinių kelnių,
šortų, provokuojančių aksesuarų, įvairias subkultūras žyminčių aprangos detalių.
7.13. susipažinti ir laikytis centro direktoriaus įsakymu patvirtintų tvarkų, vykdyti
centro bendruomenės nutarimus;
7.14. laikytis priėmimo į centą sutarties sąlygų;
7.15. žinoti ir laikytis saugaus eismo, priešgaisrinės saugos bei darbo saugos taisyklių
pamokų, pertraukų, renginių ir išvykų metu;
7.16. atsakingai elgtis su savo ir draugų daiktais (kuprinėmis, sportiniais krepšiais,
apranga ir kt.); pačiam rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu;
7.17. tausoti centro inventorių, sienas, palanges, duris; sugadinus, suremontuoti arba
atlyginti padarytą žalą;
7.18. atlikti privalomą socialinę – pilietinę veiklą (I-II gimnazijos klasių mokiniams 5
valandos per mokslo metus, I-II kurso mokiniams - 12 valandų per mokslo metus);

7.19. mokslo metų pabaigoje (ar išeinant iš mokyklos) grąžinti vadovėlius ar kitas
gautas priemones mokytojams;
7.20. į centą neštis tik mokymo procesui skirtus daiktus;
7.21. ugdymo proceso metu į centrą ir jos teritoriją nekviesti draugų ar kitų pašalinių
asmenų, nesusijusių su ugdymo procesu;
7.22. neatidarinėti langų, nelaipioti pro juos, nesėdėti ir nedėti daiktų ant palangių;
7.23. nenešti iš kabinetų ar kitų patalpų įvairių įrengimų ar kitų materialinių daiktų,
netraukti langų roletų be mokytojo leidimo;
7.24. nepalikti patalpose atsuktų vandens čiaupų, jų nelaužyti;
7.25. centre ir jos teritorijoje nerūkyti, nevartoti alkoholio, narkotinių bei
psichotropinių medžiagų, jų neplatinti (nedalinti, neprekiauti);
7.26. nevartoti necenzūrinių žodžių, nerodyti nepadorių gestų, nesispjaudyti;

7.27. draudžiama fotografuoti, filmuoti centro bendruomenės narius ir viešinti jų
atvaizdus be asmens sutikimo.
8. Pamokų metu:
8.1. į kabinetą įeiti drausmingai, nesistumdyti, nevėluoti ir neišeiti pamokai
nepasibaigus, pasikabinti nurodytoje vietoje striukes, paltus, galvos apdangalus, nelaikyti kuprinių,
rankinių ant stalų;
8.2. klausyti mokytojo, atlikti jo pateiktas klasės ir namų užduotis;
8.3. pasiruošti pamokoms, turėti mokymuisi reikalingas priemones;
8.4. prieš pamoką išjungti mobilųjį telefoną, pamokos metu nelaikyti jo ant suolo,
išskyrus atvejus, kai mokytojui šios priemonės yra būtinos suplanuotam ugdymo procesui;
8.5. gerbti mokytoją ir kitus klasės draugus;
8.6. po pamokos palikti švarią, tvarkingą darbo vietą;
8.7. netriukšmauti koridoriuose laisvų pamokų metu.
9. Pertraukų metu:
9.1. vykdyti darbuotojų, pedagogų nurodymus; elgtis kultūringai, nemindžioti žolynų,
nešiukšlinti;
9.2. žiemos metu nemėtyti sniego gniūžčių į žmones, centro sienas, langus ir pan.;
9.3. nebūti dalykų kabinetuose be mokytojo leidimo.
10. Įvairių renginių metu:
10.1. į renginius ateiti laiku, išeiti jam pasibaigus, netrukdant rimties;
10.2. elgtis kultūringai, nesišaipyti iš atlikėjų, netriukšmauti, nekomentuoti;
10.3. be mokytojo leidimo neliesti aparatūros;
10.4. po renginio klasėje/salėje palikti tvarkingas patalpas.
11. Sporto salėse, kūno kultūros pamokose:
11.1. turėti sportinę aprangą , po pamokos persirengti ir persiauti avalynę;
11.2. savo elgesiu nesukelti grėsmės sau ir pamokoje dalyvaujančių mokinių sveikatai;
11.3. saugoti sportinį inventorių;
11.4. po pamokos palikti tvarkingą persirengimo kambarį;
11.5. būti sporto salėje, turint atleidimą nuo pamokos ar jai nepasirengus.
12. Valgykloje:
12.1. pasikabinti striukes, paltus, galvos apdangalus tam skirtoje vietoje;
12.2. tvarkingai stoti į eilę, nesistumdyti;
12.3. pavalgius nunešti indus, šiukšles nuo stalo į nurodytą vietą;
12.4. vykdyti mokytojų ir valgyklos darbuotojų nurodymus.
13. Ekskursijų, išvykų, kelionių, žygių metu:
13.1. laikytis saugaus elgesio instruktažo;
13.2. elgtis mandagiai, kultūringai, atsakingai;
13.3. vykdyti kelionės vadovo, auklėtojo, vairuotojo nurodymus;
13.4. neatsilikti nuo grupės, nevėluoti.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Su Mokinių elgesio taisyklėmis mokslo metų pradžioje (rugsėjo mėn.) mokinius
pasirašytinai supažindina klasės/grupės auklėtojas.
15. Mokiniui pažeidusiam mokinio elgesio taisykles yra taikomos drausminės
priemonės centro nustatyta tvarka.
-------------Pritarta mokinių tarybos susirinkime
2019-03-06, protokolo Nr. V7-3.

