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VILNIAUS AUTOMECHANIKOS IR VERSLO MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Mokinio elgesio taisyklės reglamentuoja mokinių 

elgesį šioje ugdymo įstaigoje. 

 

II. MOKINIO TEISĖS 

 

2. Naudotis visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, Švietimo įstatyme, Jungtinių Tautų 

Organizacijos, Vaiko teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis. 

3. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti valstybinius standartus atitinkantį 

išsilavinimą. 

4. Rinktis  siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi lygį, dalykų modulius, 

neformaliojo švietimo programas, būrelius ir kt.. 

5. Esant poreikiui, nustatyta tvarka, mokytis mokykloje patvirtintomis mokymosi formomis. 

6. Teikti siūlymus dėl ugdymo(si) proceso ir neformaliojo švietimo veiklos tobulinimo. 

7. Gauti socialinę – pedagoginę – psichologinę pagalbą. 

8. Gauti informaciją apie savo mokymosi rezultatus, dalyvauti kai svarstomas elgesys. 

9. Nemokamai naudotis mokyklos biblioteka – skaitykla, vadovėliais ir kita literatūra, kabinetuose 

esančiu inventoriumi, informacinių technologijų įranga. 

10. Ugdytis fiziniu bei moraliniu požiūriu sveikoje ir saugi 

11. oje aplinkoje, reikalauti, kad būtų ginamas ir būtų imtasi prevencinių priemonių prieš galimą 

smurtą, patyčias, prievartą. 

12. Dalyvauti mokyklos savivaldos veikloje. 

13. Gauti stipendiją ir materialinę paramą pagal mokyklos patvirtintus Stipendijos ir materialinės 

paramos skyrimo nuostatus. 

 

III. MOKINIO PAREIGOS 

 

14. Laikytis visų mokymo(si) sutarties sąlygų, mokinio elgesio taisyklių ir kitų mokyklos vidaus 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų. 

15. Gerbti savo valstybės istoriją, simbolius, vadovus ir visokeriopai formuoti gerą Lietuvos įvaizdį. 
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16. Gerbti savo mokyklą, palaikyti gerą mokyklos įvaizdį ir nežeminti jos vardo. 

17. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovus ir visą mokyklos personalą, paisyti jų 

nuomonės. 

18. Laiku ateiti į pamokas ir kitus užsiėmimus, mokytis, turėti visas mokymuisi būtinas priemones. 

19. Lankyti pamokas ir nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, nevėluoti. Pamokų praleidimo 

priežastis patvirtinantys dokumentai (gydytojo pažymos, tėvų (globėjų) ar įstatyminių atstovų 

raštai ir kt.) grupės auklėtojui turi būti pateikti ne vėliau kaip iki paskutinės mėnesio dienos. 

Tėvai (globėjai) gali teisinti nedalyvavimą pamokose taip, kaip nurodyta Mokinių pamokų 

lankomumo tvarkos apraše. 

20. Pamokos metu laikytis mokytojo nustatytos darbo  tvarkos. 

21. Kūno kultūros pamokose sportuoti tik su sportine apranga, avalyne. Gydytojo atleisti nuo 

užsiėmimų mokiniai privalo stebėti pamoką iki pamokos pabaigos. Kitais atvejais mokiniai 

atleidžiami nuo kūno kultūros pamokų vadovaujantis Vidurinio ugdymo programų bendrųjų 

ugdymo planų nuostatomis. 

22. Profesinio mokymo pamokų metu mokiniai privalo vilkėti specialią aprangą. 

23. Turėti asmens tapatybę liudijantį dokumentą (mokinio pažymėjimą), jį pateikti paprašius 

mokyklos darbuotojams. 

24. Laikytis asmens higienos reikalavimų. Saugoti savo ir kitų sveikatą. 

25. Iki kiekvienų metų rugsėjo 15 d. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti grupės auklėtojui medicininę 

pažymą ir kitus reikalingus dokumentus (mokiniams besimokantiems pagal pagrindinio ir 

vidurinio ugdymo programas). 

26. Mokykloje būti švariai, tvarkingai apsirengus. Kailiniai, paltai, puspalčiai, striukės, lietpalčiai 

kabinami rūbinėje arba mokomųjų dalykų kabinetuose ant pakabų. Pamokų metu negalima būti 

su kepure, pirštinėmis, gobtuvu. 

27. Palaikyti švarą ir tvarką klasėje, mokykloje ir jos teritorijoje. 

28. Valgykloje laikytis tvarkos, netriukšmauti, nesistumdyti, gerbti valgyklos darbuotojus ir kitus 

mokinius, pavalgius nusinešti savo indus, užleisti vietas kitiems mokiniams. 

29. Bibliotekoje laikytis Bendrųjų naudojimosi biblioteka taisyklių: laiku grąžinti grožinės 

literatūros knygas, iki mokslo metų pabaigos grąžinti vadovėlius, kitu atveju, naujais mokslo 

metais mokinys nebus aprūpinamas vadovėliais, pametus ar sugadinus knygą ar vadovėlį, 

mokinys turi nupirkti tokį patį arba kitą tos pačios vertės knygą. 

30. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų mokinių ir mokyklos turtą. Padarytą žalą įstatymų nustatyta 

tvarka ( Civilinio kodekso 6 str.) privalo atlyginti mokinys ar jo tėvai (globėjai). 

31. Saugoti, netrypti, nešiukšlinti, prižiūrėti mokyklos žaliuosius plotus (veją, medžius ir gėlynus). 
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32. Gerbti kitų mokyklos darbuotojų darbus, jų pastangas palaikyti gražią ir tvarkingą mokyklos 

aplinką. 

33. Išvykstant iš mokyklos grąžinti mokinio pažymėjimą ir  mokymo priemones. 

34. Nedelsiant informuoti mokyklos administraciją, socialinį pedagogą, psichologą, mokytoją ar 

grupės auklėtoją apie mokykloje/klasėje ar jos teritorijoje vykstantį smurtą, patyčias, narkotinių 

ar psichotropinių medžiagų vartojimą, platinimą bei kitas nusikalstamas veikas. 

35. Dalyvauti Vaiko gerovės komisijos, Mokytojų tarybos, Vadovų tarybos  posėdžiuose, jeigu yra 

pakviestas atvykti. 

36. Atlikti socialinę veiklą (mokyklos ir mokyklos teritorijos tvarkymas, pagalba mokytojams, 

grupės auklėtojui, administracijai, kitiems mokyklos darbuotojams ir kt.) mokykloje, mokiniams 

besimokantiems pagal pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas. 

 

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

 

37. Įsinešti į mokyklą šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, petardas, narkotines ir 

psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ir sveikatai pavojingus daiktus. 

38. Mokykloje ir jos teritorijoje vartoti ir platinti tabako gaminius (cigaretes ir elektronines 

cigaretes), alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus (kortomis 

ir kt.), draudžiama ateiti į mokyklą ir jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio, narkotinių ir 

psichotropinių medžiagų. 

39. Pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis 

su mokymo procesu. Jei mokinys nesilaiko šio reikalavimo, mokytojas turi teisę paimti  telefoną 

ar kitą mokinio pamokos metu naudojamą ir trukdančią darbui pamokoje priemonę ir grąžinti ją 

po pamokos. 

40. Pamokose turėti karštų ar gaiviųjų gėrimų, maisto produktų, juos gerti ar valgyti, kramtyti 

gumą. 

41. Pamokos metu vaikščioti po klasę ir trukdyti mokytojui vesti pamoką, savavališkai išeiti iš 

pamokos. 

42. Slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) 

veiklą ir pokalbius, juos talpinti viešoje erdvėje. 

43. Nedrausmingai elgtis, vartoti necenzūrinius žodžius, smurtauti ir tyčiotis, įžeidinėti aplinkinius 

pamokų, pertraukų ir renginių metu; kūno kultūros pamokose atlikti veiksmus, kurie keltų 

grėsmę pamokoje dalyvaujančių mokinių sveikatai ar pačiam mokiniui. 

44. Žiemos metu žaisti su sniegu arti mokyklos pastato, mėtyti sniegą į sienas, langus, praeivius ar 

transporto priemones. 
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45. Niokoti mokyklos turtą. 

46. Draudžiama klastoti valstybinės svarbos dokumentus (medicinines pažymas, brandos atestatus, 

išsilavinimo ir kvalifikacijos pažymėjimus, mokinio pažymėjimus, asmens tapatybę 

patvirtinančius dokumentus ir kt.). 

47. Naudojantis elektroninio dienyno paslauga siųsti įžeidžiančią, propaguojančią smurtą, patyčias 

ir panašią informaciją, pasinaudoti kito asmens prisijungimo prie elektroninio dienyno 

duomenimis. 

 

V. MOKINIO SKATINIMO PRIEMONĖS 

 

48. Mokiniai už labai gerą mokymąsi ir pavyzdingą elgesį, už aktyvų dalyvavimą grupės, mokyklos 

bendruomenės ir visuomenės gyvenime, sėkmingus veiklos rezultatus sporte, mene, 

konkursuose ir kt. gali būti skatinami: 

48.1. žodžiu (pagyrimas); 

48.2. raštu (padėka, diplomas); 

48.3. teikiamos nominacijos už puikų atskirų mokomųjų dalykų mokymąsi; 

48.4. galimybės suteikimas dalyvauti renginiuose, projektuose, kelionėse, ekskursijose; 

48.5. dovana, prizu; 

48.6. vienkartinė piniginė parama. 

 

VI. DRAUSMĖS IR AUKLĖJAMOJO POVEIKIO PRIEMONĖS 

 

49. Mokiniui, nevykdančiam savo pareigų, nesilaikančiam priėmimo į mokyklą sutarties, 

vengiančiam lankyti pamokas, mokyklą ar nelankančiam mokyklos, individualiai (priklausomai 

nuo situacijos) taikomos šios nuobaudos: 

49.1. mokytojo, grupės auklėtojo pastaba elektroniniame dienyne; 

49.2. pokalbis su socialiniu pedagogu; 

49.3. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje; 

49.4. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas; 

49.5. direktoriaus įsakymu pareikštas griežtas papeikimas; 

49.6. už daugkartinius piktybinius mokinio elgesio taisyklių pažeidimus - mokinys kviečiamas 

svarstymui į Vadovų tarybą, Mokyklos tarybą; 

49.7. Mokyklos tarybos rekomendacija šalinti mokinį iš mokyklos – taikoma, kai yra 

išnaudotos visos poveikio priemonės (jei mokiniui yra daugiau nei 16 metų). 
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50. Neatidėliotinu atveju, kai mokinio elgesys daro žalą ar kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų 

asmenų gyvybei, sveikatai, saugumui ar turtui, mokyklos darbuotojas, esant Rekomendacijose 

dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams (LR švietimo ir mokslo 

ministro 2012 m. rugpjūčio 28 d. įsakymas Nr. V-1268) nustatytoms sąlygoms ir siekdamas 

užtikrinti Mokyklos bendruomenės narių ir (ar) aplinkinių saugumą, gali taikyti šias poveikio 

priemones ar imtis šių veiksmų: 

50.1. pakeisti mokinio ugdymosi vietą; 

50.2. iškviesti mokyklos vadovą ar jo įgaliotą atstovą; 

50.3. organizuoti mokinio daiktų patikrinimą; 

50.4. panaudoti pagrįstus fizinius veiksmus; 

50.5. kreipiamasi į policiją. 

51. Mokiniui gavus drausminę nuobaudą, informuojami jo tėvai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

52. Su mokinio elgesio taisyklėmis, mokinius supažindina grupės auklėtojas. Patvirtindamas, kad 

susipažino su šiomis taisyklėmis, mokinys privalo pasirašyti instruktažų lapuose. 

53. Taisyklėse nenumatyti atvejai gali būti nagrinėjami Vaiko gerovės komisijoje, Vadovų taryboje, 

Mokyklos taryboje. 

54. Taisyklės atnaujinamos pasikeitus norminiams teisės aktams, Mokyklos vidaus darbo tvarkos 

taisyklėms ir kitiems dokumentams. 

 

_______________________ 


