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Bendrosios mokinių taisyklės
1.

Mokiniai mokosi pagal pavaduotojų ugdymo reikalams sudarytus pamokų

tvarkaraščius, kuriuos tvirtina direktorius.
2.

Visi pamokų ir peržiūrų tvarkaraščių pakeitimai yra derinami su pavaduotojais ugdymo

reikalams. Derinimą patvirtina direktorius.
3.

Mokiniai palaiko švarą ir tvarką mokykloje, taupo elektros, šilumos energiją ir vandenį.

4.

Mokiniai saugo mokyklos materialines vertybes. Jas sugadinę - atlygina žalą.

5.

Vadovaujantis Sveikatos ministerijos įspėjimais ir propaguojant sveiką gyvenseną,

mokyklos teritorijoje draudžiama rūkyti.
6.

Mokiniai, dėl pateisinamos priežasties nelankantys pamokų, apie tai informuoja klasės

auklėtoją arba pavaduotojus ugdymo reikalams. Pateisinamą dokumentą (pažymą dėl
ligos ar kt.) pateikia grįžimo į mokslą dieną.
7.

Pateikus gydytojų konsultacinės komisijos pažymą ar dėl kurios kitos svarbios

priežasties (direkcijos sprendimu) mokinys turi teise gauti akademines atostogas arba
mokslo pertrauką.
8.

Mokiniams pageidaujant keisti dalyko mokytoją, kiekvienu individualiu atveju sąlygas

numato direkcija.
9.

Mokiniui nesutikus su mokytojo neigiamu įvertinimu, dar kartą moksleivio žinias

patikrina mokytojų komisija, sudaryta pavaduotojų ugdymo reikalams nurodymu ir
vadovaujama metodinės sekcijos pirmininko.
10. Disciplina, įvertinta mažesniu negu 4 balų pažymiu yra neįskaitoma.
11. Už neįskaitytą dalyką mokinys gauna įspėjimą. Gavęs 3 įspėjimus mokinys
paliekamas antriems netams arba šalinamas iš mokyklos. 12. Mokinys gali būti
paliktas antriems metams tik vieną kartą. Vėliau už nepažangumą mokinys yra
šalinamas iš mokyklos.
11. Už neįskaitytą discipliną mokinys gali atsiskaityti ir įspėjimą likviduoti tik
atsiskaitęs tais pačiais mokslo metais. Neatsiskaitęs tais pačiais metais - pakartoja

kursą kitais metais. Išimtis taikoma tik turintiems skolų dėl sveikatos sutrikimų,
atnešusiems gydytojo pažymą arba jos kopiją.
12. Turintis įspėjimą už neįskaitytą kursą mokinys negauna mokyklos baigimo
diplomo – tik pažymėjimą.
13. Šalinami iš mokyklos mokiniai, jei nori mokytis mokykloje, privalo kreiptis į
pavaduotojus ugdymo reikalams ir gauti leidimą tęsti mokslus antrą pusmetį.
14. Nuobaudos formą- už bandymus atsiskaityti eksponuojant svetimus darbus kiekvienu atveju numato direkcija.
15. Visi besimokant sukurti mokinių darbai yra mokyklos nuosavybė ir jų grąžinimo
klausimus sprendžia pedagogų taryba.
16. Mokiniams mokslo metams išduodami dailės mokyklos pažymėjimai.
17. Prarasto pažymėjimo dublikatas išduodamas sumokėjus 5 Lt mokestį pakartotinai - 15
Lt.
18. Praradus mokyklos bibliotekos knygas, jų vertė kompensuojama pagal bibliotekos
vidaus taisykles.
19. Mokinys negauna baigimo pažymėjimo, neatsiskaitęs su visais mokyklos padaliniais.
20. Mokestį už mokslą mokiniai, jų tėvai arba globėjai moka nuo pirmųjų mokslo metų
rugsėjo pirmosios dienos iki mokyklos baigimo (išskyrus vasaros atostogas – liepos,
rugpjūčio mėnesius) arba oficialaus mokymo sutarties nutraukimo.
21.1. Raštu nenutraukę mokymosi sutarties pamokų nelankantys mokiniai nuo
mokesčio už mokslą nėra atleidžiami.
21.2. Mokestį už mokslą reikia sumokėti: už I-ą pusmetį - iki lapkričio l d., už Il-ą pusmetį iki kovo 1d.
22. Mokinys, baigęs mokyklą, turi teisę toliau tobulinti įgūdžius mokykloje, pasirinkdamas
disciplinas pagal IV klasės kursą.
23. Pažeidus mokyklos vidaus taisykles, direktoriaus įsakymu gali būti skiriamos
nuobaudos: įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas, pašalinimas iš mokyklos.
24. Administracijai nutarus mokiniai iš mokyklos gali būti šalinami šiais atvejais:
24. l . Piktybiškai pažeidę vidaus tvarkos taisykles.
24.2. Dėl amoralaus elgesio, alkoholio ar narkotikų vartojimo.
24.3. Už vagystes.
24.4. Laiku neatsiskaitę arba turintys daugiau nei kelis neigiamus įvertinimus.
24.5. Pirmųjų klasių mokiniai, mokslo metų pradžioje 2 savaites be pateisinamos
priežasties neatvykę į pamokas ir neinformavę apie savo neatvykimo priežastis

administracijos.
24.6. Iki nurodyto termino nesumokėję už mokslą.
25. Pamokų metu klasėje draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.
26. Pažangūs mokiniai gali būti skatinami ir apdovanojami: diplomais, garbės raštais,
darbo priemonėmis, kelionėmis į parodas Lietuvoje ir užsienyje, komandiruotėmis į
kūrybines vasaros stovyklas.
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