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KUPIŠKIO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Mokinių
elgesio taisyklės) sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir Lietuvos Respublikos
profesinio mokymo įstatymais, Kupiškio technologijos ir verslo mokyklos (toliau – mokykla) įstatais,
kitais dokumentais, reglamentuojančiais mokyklos veiklą.
2. Mokinių elgesio taisyklės – mokinių elgesio normas mokykloje ir už jos ribų, santykius
tarp mokinių, mokytojų ir darbuotojų reglamentuojantis dokumentas.
3. Mokinių elgesio taisyklės yra privalomos visiems mokykloje besimokantiems
mokiniams.
II SKYRIUS
MOKINIŲ PAREIGOS
4. Mokiniai privalo:
4.1. Laikytis Mokinių elgesio taisyklių, bendruomenės susitarimų, vykdyti mokyklos
direktoriaus įsakymus, Mokymo sutarties reikalavimus, mokyklos, grupių/klasių vadovų, mokytojų
ir kitų darbuotojų nurodymus.
4.2. Gyvenant bendrabutyje, laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, mokėti už
bendrabutį nustatytą mokestį.
4.3. Sistemingai ir stropiai, pagal savo gebėjimus mokytis, įgyti teorinių žinių ir praktinių
įgūdžių, be pateisinamos priežasties nepraleidinėti pamokų.
4.4. Pamokų metu nevalgyti, nesinaudoti mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis
priemonėmis, nesusijusiomis su mokymosi procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje.
4.5. Gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus mokyklos bendruomenės narius.
4.6. Tausoti mokyklos turtą, padarytą žalą atlyginti Mokyklos nustatyta tvarka.
4.7. Dėvėti švarią, tvarkingą ir pagal paskirtį aprangą (1 priedas).
4.8. Mokykloje, jos teritorijoje, bendrabutyje ar išvykose negalima turėti ir vartoti
energetinių gėrimų, psichoaktyvių medžiagų (tabako, alkoholio, narkotikų ir kt.) ar būti apsvaigus
nuo jų, prekiauti jomis, platinti literatūrą šiomis temomis.
4.9. Mokykloje, jos teritorijoje, bendrabutyje ar išvykose negalima turėti ir naudoti ginklų,
nuodingų medžiagų, pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai pavojingų daiktų.
4.10. Nenaudoti fizinės (muštis, stumdytis, spardyti ir pan.) ir emocinės (tyčiotis,
pravardžiuoti, grasinti, ignoruoti ir pan.) prievartos, nevartoti necenzūrinių žodžių, nežaisti azartinių
žaidimų.
4.11. Nedelsiant informuoti mokyklos darbuotojus apie mokykloje ar jos teritorijoje
vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veikas.
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4.12. Laikytis švaros ir tvarkos kabinetuose, praktinio mokymo laboratorijose ir kitose
patalpose.
4.13. Laikytis naudojimosi biblioteka, kompiuteriais, internetu tvarkos.
4.14. Kasmet laiku pasitikrinti sveikatą ir pateikti mokyklai informaciją, vykdyti
sanitarijos ir higienos reikalavimus.
4.15. Laikytis saugos darbe, aplinkosaugos, civilinės ir gaisrinės saugos reikalavimų.
4.16. Dalyvauti mokykloje vykstančiuose renginiuose.
4.17. Nesikviesti į mokyklą pašalinių asmenų.
4.18. Virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos.
4.19. Vykdyti socialinę, pilietinę veiklą.
4.20. Viešose vietose elgtis mandagiai ir kultūringai.
III SKYRIUS
MOKINIŲ TEISĖS
5. Mokiniai turi teisę:
5.1. Gauti Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registre ir mokymo sutartyje
numatytą išsilavinimą, keisti mokymo instituciją, mokymo programą.
5.2. Rinktis mokymosi programas, modulius, kursus, mokymosi formas.
5.3. Mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkantį mokymosi krūvį.
5.4. Gauti socialinę, pedagoginę, psichologinę ir kitą pagalbą.
5.5. Naudotis mokyklos biblioteka, skaitykla, sporto salėmis ir aikštynais, kabinetais,
praktinio mokymo laboratorijomis, mokymuisi skirta technika ir kita įranga.
5.6. Nustatyta tvarka naudotis mokyklos valgykla, mokomąja parduotuve-kavine.
5.7. Nuomotis gyvenamąjį plotą mokyklos bendrabutyje.
5.8. Jungtis į visuomenines organizacijas, susivienijimus, judėjimus, kurių veikla
neprieštarauja LR Konstitucijai ir įstatymams.
5.9. Dalyvauti mokyklos savivaldoje, neformalaus švietimo veikloje.
5.10. Įgyjant pirmąją kvalifikaciją, gauti stipendiją ir materialinę paramą pagal
Vyriausybės patvirtintą stipendijų mokėjimo ir materialinės paramos skyrimo tvarką bei mokymosi
rezultatus.
5.11. Gauti apie save informaciją, dalyvauti, kai svarstomas mokinio elgesys.
5.12. Gauti nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą.
5.13. Dėl sveikatos būklės ir kitų svarbių priežasčių gauti akademines atostogas.
5.14. Mokyklos vadovams pateikti klausimus arba prašymus raštu ir per 10 dienų gauti
atsakymą.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ
6. Mokiniai atsako už Mokinių elgesio taisyklių laikymąsi.
7. Už šiurkščius ar sistemingus Mokinių elgesio taisyklių pažeidimus mokiniai svarstomi
grupės/klasės susirinkimuose, mokymo dalies, Bendrabučio tarybos, Vaiko gerovės komisijos,
administracijos, mokytojų susirinkimuose, jiems gali būti taikomos šios nuobaudos:
7.1.
įspėjimas žodžiu;
7.2.
pastaba;
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7.3.
papeikimas;
7.4.
stipendijos sumažinimas arba nemokėjimas;
7.5.
šalinimas iš mokyklos.
8. Šiurkštūs mokinių elgesio taisyklių pažeidimai yra šie:
8.1. pamokų nelankymas be pateisinamos priežasties;
8.2. alkoholinių gėrimų, narkotinių ar psichiką veikiančių medžiagų vartojimas ir
platinimas;
8.3. chuliganizmas, smurtas, vagystė, plėšimas, patyčios;
8.4. įžūlus elgesys su mokyklos bendruomenės nariais;
8.5. dokumentų klastojimas;
8.6. necenzūrinių žodžių, keiksmažodžių vartojimas ir kt.;
8.7. mokyklos ir grupių/klasių vadovų, mokytojų ir kitų darbuotojų nurodymų
nevykdymas.
V SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS
9. Už labai gerą pamokų lankomumą, mokymąsi, pavyzdingą elgesį, aktyvią visuomeninę
veiklą, gerus įvairių konkursų rezultatus mokiniams taikomi paskatinimai:
9.1. padėka žodžiu;
9.2. atminimo dovana;
9.3. padėkos raštas;
9.4. kiti paskatinimai.

VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
10. Priimtą į mokyklą mokinį su šiomis Mokinių elgesio taisyklėmis pasirašytinai
supažindina grupės/klasės vadovas mokslo metų pradžioje.
11. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su šiomis Mokinio elgesio taisyklėmis, jei
pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
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