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JONISKIO ZEMES UKIO MOKYKLA

PATVIRTINT A
Joniskio zemes ukio direktoriaus
2013 m. spalio 16 d.
isakymu Nr. V-263 (1.5)

MOKINIV VIDAUS TVARKOS TAISYKLES
I. BENDROJI DALIS
1. Sis dokumentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija,
Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos vaiku teisiu apsaugos pagrindu
istatymu, Lietuvos Respublikos svietimo istatymu, Lietuvos Respublikos profesinio ugdymo
istatymu, Lietuvos Respublikos administraciniu teises pazeidimu kodeksu, Mokyklos
nuostatais, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklemis, Mokymo sutartimi ir kitais istatymais bei
teises aktais.
2. Joniskio zemes ukio mokyklos mokinys yra mokyklos bendruomenes narys ir
naudodamasis savo teisemis turi laikytis nustatytu elgesio normu, vidaus tvarkos taisykliu,
II. MOKINIV TEISES
3. Mokiniai turi teise:
3.1. ugdytis savitarpio pagarba gristoj e, psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai
saugioje aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkancia vieta veiklai.
3.2. nemokamai igyti valstybinius standartus atitinkanti vidurini issilavinima ir
profesine kvalifikacija, tureti higienos reikalavimus atitinkancius mokymosi kruvi ir darbo
vietll;
3.3. naudotis visomis Lietuvos Respublikos
Konstitucijoje
ir kituose
istatymuose, JTO Vaiko teisiu konvencijoje numatytomis teisemis ir laisvernis, mokytis
savitarpio pagarba gristoje, psichologiskai, dvasiskai ir fiziskai saugioje aplinkoje;
3.4. gauti visa informacija apie Mokykla, jos vykdomas programas, mokymo(si)
formas;
3.5. rinktis Mokyklos siiilomus pasirenkamuosius dalykus, uzsienio kalba,
mokymosi lygi, dalyku modulius, neformalaus ugdymo programas, ir kt;
3.6. nemokamai naudotis Mokyklos biblioteka, vadoveliais ir kita literatiira,
kabinetuose esanciu inventoriumi, informaciniu technologiju iranga;
3.7. esant butinybei nustatyta tvarka gauti mokyma namuose arba Mokytoju
tarybai pritarus mokytis savarankiskai;
3.8. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;
3.9. teikti siiilymus del ugdymo proceso ir tobulinimo;
3.10. gauti psichologine,
socialine pagalba, jei tokios pagalbos negali jam
suteikti tevai (globejai, rupintojai);
3.11. i nesaliska mokymosi pasiekimu vertinima ir kita su ugdimusi susijusia
informacija, dalyvauti, kai svarstomas jq elgesys, mokymasis;
3.12. gauti nemokama pragyvenima mokyklos bendrabutyje (istatymq nustatyta
tvarka ).
3.13. i minties, sazines, religij os ir zodzio laisve;

3.14. i visiems vienodas galimybes ir lygias salygas skleisti savo gebejimus bei
talenta;
3.15. burtis i visuomenines organizacijas, dalyvauti visuornenes gyvenime,
taikiuose susirinkimuose, kuriu veikla nepriestarauja Lietuvos istatymams ir skatina pilietine
branda, lavina kurybinius gebejimus;
3.16. puoseleti lietuviu kalba, kultura, paprocius bei tradicijas;
3.17. mokytis savarankiskai ir ekstemu laikyti Mokyklos baigimo egzaminus ar
ziniu patikrinima.
III. MOKINIO PAREIGOS, ATSAKOMYBE
4. Mokiniq pareigos:
4.1. buti mandagiems, draugiskiems, laikytis visuomeneje nusistovejusiu
bendravimo ir elgesio normu;
4.2. derinti savo veiksmus ir norus su kitais mokiniais ir Mokyklos bei
visuomenes interesais;
4.3. prisiimti atsakomybe uz netinkama savo elgesi;
4.4. gerbti savo tevus, kitus seimos narius, padeti ir globoti juos ligos ar kitos
negalios atvejais, pagarbiai bendrauti su mokiniais ir pedagogais, kitais suaugusiais, padeti
silpnesniam ir artimui;
4.5. laikytis asmens higienos reikalavimu;
4.6. laikytis mokymo(si) sutarties salygu, Vidaus darbo tvarkos taisykliu;
4.7. igyti pakankamai ziniu ir patirties, kad galetu teisingai pasirinkti tolesni
profesines veiklos kelia, biitu pasiruoses savarankiskam gyvenimui;
4.8. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenes bei
visuomenes narius, laikytis visuomeneje pripazintu zmoniu bendravimo normu;
4.9. nuolat lankyti Mokykla, nepraleisti pamoku be pateisinamos priezastis;
4.10. tausoti Mokyklos turta, ji tycia sugadinus atlyginti Mokyklai padaryta zala;
4.11. gerbti lietuviu kalba ir kultiira, kitas kalbas ir kulturas;
4.12. laiku pateikti sveikatos bukle liudijancias pazyma;
4.13. isvykti i sporto varzybas, edukacines ar kitas keliones (trunkancias ilgesni
nei 3 dienu laikotarpi) galima tik mokyklos direktoriui ar jo igaliotam asmeniui leidus;
4.14. mokinys mokslo rnetu pabaigoje arba isvykdamas is mokyklos turi
atsiskaityti su mokyklos biblioteka ir kiekvienu destanciu mokytoju;
4.15. isvykdamas mokytis i kita mokykla, mokinys privalo atnesti pazyma, kad i
j,! priimtas;
4.16. draudziama atsinesti i pamokas daiktus, nesusijusius su veikla pamokose.
Pasalinius daiktus mokytojai gali paimti ir grazinti tik mokinio tevarns;
4.17. kuno kultiiros pamokose sportuoti tik su sportine apranga;
4.18. vykdant praktinio darbo uzduotis, laikytis saugumo technikos taisykliu;
4.19. pertrauku metu
mokiniai laika leidzia mokyklos koridoriuose,
bibliotekoje- skaitykloje, lauke. Elgiasi drausmingai, savo elgesiu nesukelti sveikatai ir
gyvybei pavojingu situaciju, saugo mokyklos zaliuosius plotus: jl! netrypia, nesiukslina,
priziuri tiek zaliuosius plotus, tiek juose augancius medzius;
4.20. mokyklos valgykloje elgiasi kulturingai: netriuksmauja, pagarbiai elgiasi
su maistu, nepalieka nenunestu indu, nesutvarkytu stalu;
4.21. mokiniai turi vilketi tvarkinga ir svaria uniforma. Patalpoje biiti be kepures
ir striukes. Sportini kostiuma deveti tik per kuno kultiiros ir sokio pamokas.
5. Mokiniams draudziama:
5.1. niokoti mokyklos turta, rasineti ar ant suolu, duru, sienu, pastato;

5.2. isinesti i mokykla ginklu, peiliu, duju balioneliu, toksiniu medziagu,
narkotiku ar kitu kenksmingu ir sveikatai pavojingu daiktu. Mokyklos patalpose ir teritorijoje
grieztai draudziama naudoti atvira ugni, petardas bei kenksmingas chemines medziagas;
5.3. mokyklos teritorijoje ir jos prieigose vartoti kvaisalus, rukyti, zaisti
azartinius zaidimus, imokykla vestis pasalinius asmenis;
5.4. isinesti i mokykla garso irasus, literatiira, laikrascius, zurnalus ir kitus
leidinius, kurie tiesiogiai skatina ar propaguoja kara, terorizma, ziauru elgesi, smurta,
pornografija;
5.5. i mokykla atsinesti brangius ir vertingus daiktus bei dideles pinigu sumas
(atsinesus, uz ju sauguma atsako pats mokinys);
5.6. Pamoku metu naudotis mobiliu telefonu ar kitomis rysio priemonemis. Jie
turi biiti isjungti.
IV. MOKINlQ

SKATINIMAS

IR NUOBAUDOS

6. Mokiuiu skatinimui gali buti taikomos sios priemones:
6.1. padeka, pareiksta mokyklos direktoriaus isakyrnu;
6.2. apdovanojimas mokyklos padekos rastu;
6.3. padeka mokinio tevams uz tinkama auklejima;
6.4. apdovanojimas atminimo dovanele, isvyka ir kt.
7. Mokiniu drausminimui gali buti taikomos tokios nuobaudos:
7.1. pastaba, pareiksta direktoriaus isakymu;
7.2. apeikimas (uz pasikartojanti mokinio elgesio taisykliu pazeidima),
pareikstas direktoriaus isakymu;
7.3. elgesio svarstymas Vaiko geroves komisijoje (uz pastovu ir grubu mokinio
pareigu neatlikima, elgesio taisykliu pazeidima), dalyvaujant tevams (globejams);
7.4. elgesio svarstymas administracijos posedyje ( uz ypac grubius mokinio
elgesio taisykliu pazeidimus), dalyvaujant tevams (globejams);
7.5. esant nepazangiam, isigaliojus teismo nuosprendziui, siurksciai pazeidus Profesinio
mokymo teikejo vidaus tvarka reglarnentuojanciu dokumentu nuostatus gali buti nutraukta profesinio
mokymo sutartis ir mokinys salinarnas is mokyklos.
8. Mokinys, pazeides isvardintas taisykles, privalo rasyti pasiaiskinima
mokyklos direktoriaus vardu.
V. DOKUMENTO

ISIGALIOJIMAS

9. Sis dokurnentas isigalioja nuo jo patvirtinimo datos ir yra privalomas vi siems
Joniskio zemes Iikio mokyklos mokiniams.
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Nr. V-263 (1.5) "Del Joniskio zemes ukio mokyklos mokiniu vidaus tvarkos taisykliu
patvirtinimo":
5.3 punkta isdestau taip:
5.3. mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, tureti ar kitaip perduoti energetinius
gerimus, narkotines ir kitas psichotropines rnedziagas, rukyti, vartoti ar platinti alkoholi, zaisti
azartinius zaidimus,

imokykla

vestis pasalinius asmenis.
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