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MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių vidaus tvarkos taisyklės reglamentuoja Kauno technikos profesinio mokymo 

centro (toliau – Kauno TPMC) mokinių darbą ir vidaus tvarką.  

2. Mokinių vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės) apibrėžia bendrąsias mokinių 

elgesio normas, skatinimą ir nuobaudas.  

3. Taisyklėse vadovaujamasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

švietimo įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 

m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. V-1268 „Dėl pritarimo rekomendacijoms dėl poveikio priemonių 

taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams“, Kauno TPMC įstatus.  

4. Už taisyklių laikymąsi atsako kiekvienas mokinys asmeniškai.  

5. Mokinių supažindinimas su taisyklėmis:  

5.1. grupių vadovai supažindina pasirašytinai su Mokinių vidaus tvarkos taisyklėmis I 

kurso mokinius.  

5.2. taisyklės skelbiamos Kauno TPMC stenduose ir tinklalapyje.  

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

6. Mokinys turi teisę:  

6.1. gauti informaciją apie veikiančias mokyklas, švietimo programas, mokymosi formas;  

6.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir įgyti valstybės standartus atitinkantį išsilavinimą, 

kvalifikaciją;  

6.3. pasirinkti formaliojo ir neformaliojo švietimo programas papildančias jo saviraiškos 

poreikius; 

6.4. turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą;  

6.5. gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, 

informacinę pagalbą; sveikatos priežiūrą Kauno TPMC, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą 

ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

6.6. puoselėti kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas;  

6.7. nuomoti gyvenamąjį plotą Kauno TPMC bendrabutyje;  

6.8. gauti akademines atostogas dėl sveikatos būklės ar kitų svarbių priežasčių;  

6.9. nustatyta tvarka gauti stipendiją, socialinę pašalpą;  

6.10. dalyvauti Kauno TPMC savivaldoje;  

6.11. organizuoti mokyklines šventes, dalyvauti popamokinėje veikloje;  

6.12. burtis į mokinių organizacijas, neprieštaraujančias Lietuvos Respublikos 

įstatymams; 

6.13. Centro tarybai ir direktoriui pateikti prašymus raštu ir gauti atsakymą per 10 dienų 

nuo prašymo pateikimo dienos; 

6.14. gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant jo elgesį;  

6.15. padėti kurti mikroklimatą, kur visi galėtų darniai mokytis, dirbti. 
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III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

7. Mokinys privalo:  

7.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Kauno TPMC vidaus tvarką 

reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, Švietimo įstatymo, vykdyti Kauno TPMC 

administracijos, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus;  

7.2. stropiai mokytis, būti mandagus, paslaugus ir kultūringas, pagarbiai elgtis su 

mokytojais, kitais Kauno TPMC darbuotojais, bendruomenės nariais ir Kauno TPMC svečiais;  

7.3. visur vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį principais, 

saugoti Kauno TPMC garbę. Nežeminti Kauno TPMC mokinių, nesityčioti iš jų dėl aprangos, 

šukuosenos ir kitų dalykų; 

7.4. be priežasties nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti pamokų, praleidus pamokas atnešti 

grupės vadovui tėvų (globėjų, rūpintojų) ar gydytojo pažymą. Ligos atveju iki 3 dienų pateisinimą 

gali rašyti tėvai arba gydytojas, jei sergama ilgiau nei 3 dienas, turi būti gydymo įstaigos pažyma;  

7.5. kalbėti taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių;  

7.6. neatvykus į Kauno TPMC/pamoką informuoti grupės vadovą telefonu;  

7.7. atvykti į Kauno TPMC tvarkingai apsirengus, pamokų metu striukes ir paltus palikti 

Kauno TPMC rūbinėje, kūno kultūros pamokose dalyvauti su sportine apranga ir avalyne;  

7.8. laikytis nurodyto pamokų tvarkaraščio;  

7.9. palaikyti švarą Kauno TPMC ir jo teritorijoje;  

7.10. tausoti Kauno TPMC patalpas, inventorių, mokymo priemones, atlyginti netinkamu 

elgesiu Kauno TPMC padarytą turtinę žalą;  

7.11. pamokų, pertraukų, renginių metu elgtis taip, kad nekiltų pavojus jų pačių ir kitų 

sveikatai ir gyvybei;  

7.12. nebėgioti koridoriais, laiptais, sukeliant pavojų sau ir kitiems;  

7.13. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;  

7.14. laikytis higienos ir darbo saugos reikalavimų, neliesti apšvietimo lempų, 

priešgaisrinės saugos priemonių, elektros rozečių, elektros skydų, negadinti santechninių įrengimų;  

7.15. prieš kiekvienų mokslo metų pradžią pasitikrinti sveikatą ir iki rugsėjo 15 dienos 

grupės vadovui pateikti medicininę pažymą apie sveikatos būklę;  

7.16. nevartoti alkoholinių bei energetinių gėrimų, narkotinių, psichotropinių ir kitų 

psichoaktyvių medžiagų Kauno TPMC, bendrabutyje ir už jo ribų;  

7.17. nerūkyti, įskaitant ir elektronines cigaretes, Kauno TPMC ir jo teritorijoje, 

bendrabutyje ir už jo ribų; 

7.18. į Kauno TPMC nesinešti daiktų, galinčių sukelti pavojų savo ir kitų asmenų 

sveikatai (sprogstamų, lengvai užsidegančių medžiagų, pirotechnikos, ginklų ir kt.);  

7.19. nevartoti fizinio, psichologinio smurto, necenzūrinių žodžių, neniekinti kito asmens 

garbės ir orumo;  

7.20. viešose vietose elgtis mandagiai, kultūringai, garbingai atstovauti savo mokyklai;  

7.21. draudžiama jaunesniems kaip 18 metų Kauno TPMC, jo teritorijoje ir bendrabutyje 

vartoti energetinius gėrimus;  

7.22. mokinys, išvykdamas iš Kauno TPMC, privalo atsiskaityti su biblioteka, buhalterija, 

bendrabučiu.  

8. Pamokų metu mokiniai privalo:  

8.1. būti dėmesingi, vykdyti mokytojų nurodymus;  

8.2. tūrėti reikalingas priemones ir atlikti pavestas užduotis. Mokiniai neatlikę namų 

darbų, neatlikimo priežastis turi prieš pamoką paaiškinti mokytojui;  

8.3. savo elgesiu netrukdyti darbo mokytojui ir mokiniams, laikytis rimties, nesinaudoti 

mobiliuoju telefonu, įvairiais grotuvais ir kitomis priemonėmis trukdančiomis mokymo(si) procesui.  
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IV. PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS 

 

9. Mokinys gali būti skatinamas padėka raštu už: 

9.1. labai gerą mokymąsi ir elgesį; 

9.2. labai gerą lankomumą (nepraleista nei vienos pamokos per pusmetį); 

9.3. dalyvavimą sportinėse varžybose, konkursuose, olimpiadose garsinant Kauno TPMC 

vardą; 

9.4. aktyvią veiklą Kauno TPMC bendruomenėje, naujas iniciatyvas. 

9.5. esant galimybei, geriausiai besimokantiems, mažiausiai nepateisintų pamokų 

praleidusiems, iniciatyvumu, aktyvia veikla Kauno TPMC, olimpiadose, konkursuose 

pasižymėjusiems mokiniams organizuojamos išvykos. 

10. Pažeidus taisykles taikomos šios drausminimo nuobaudos:  

10.1. Žodinis įspėjimas. 

10.2. Nepageidaujamam elgesiui kartojantis, mokinys rašo pasiaiškinimą/pasižadėjimą. 

Raštu gautus pasiaiškinimus/pasižadėjimus saugo asmuo (mokytojas, grupės vadovas, specialistas, 

administracijos atstovas), kuris dirbo/kalbėjosi su mokiniu ir sprendė mokinio netinkamo elgesio 

problemą.  

10.3. Apie mokinio elgesį raštu elektroniniame TaMo dienyne arba telefonu informuojami 

tėvai, globėjai (rūpintojai). Tėvus (globėjus, rūpintojus) informuoja grupės vadovas, dalyko 

mokytojas, socialinė pedagogė, psichologė ar administracijos atstovas (tas asmuo, kuris sprendė 

mokinio netinkamo elgesio problemą). 

10.4. Organizuojami svarstymai, į kuriuos kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), 

dalyvauja grupės vadovas, su svarstoma problema susidūrę mokytojai bei, atsižvelgiant į situaciją, 

administracijos atstovai sprendžiantys mokinio netinkamo elgesio problemą.  

10.5. Svarstymas direkciniame posėdyje, direktoriaus papeikimas, informacijos 

perdavimas tėvams (globėjams, rūpintojams).  

11. Už šiurkščius ir sistemingus Kauno TPMC ar įmonės, kurioje atlieka praktinį 

mokymą, tvarkos taisyklių pažeidimus, mokiniai, mokytojų susirinkimo nutarimu, gali būti šalinami 

iš Kauno TPMC.  

12. Prireikus gali būti taikomos poveikio priemonės netinkamai besielgiantiems 

mokiniams vadovaujantis Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams darbo 

organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. 01-15, 

kuris viešai skelbiamas Kauno TPMC tinklalapyje.  

13. Mokiniui, gavusiam nuobaudą, einamąjį mėnesį stipendija nemokama.  

___________________________ 

 

SUDERINTA  

Kauno technikos profesinio mokymo centro  

Centro tarybos 2017-03-20  

protokolu Nr. 16-1 


