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VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS MOKINIAMS 
 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

              Vidaus tvarkos taisyklės mokiniams reglamentuoja mokyklos vidaus tvarką, kurios privalo 

laikytis visi Klaipėdos laivininkų mokyklos mokiniai. 

 

II. PRIĖMIMO Į MOKYKLĄ IR IŠVYKIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA 

 

2.1. Mokiniai į mokyklą priimami vadovaujantis Mokinių priėmimo į Klaipėdos laivininkų  

mokyklą tvarka, kurią kiekvienais metais įsakymu tvirtina direktorius. 

2.2. Išvykimo iš mokyklos tvarką reglamentuoja LR Švietimo įstatymas, LR ŠMM ministro  

2005-06-01 įsakymas Nr. ISAK -991 „Dėl pagrindinio profesinio mokymo baigiamųjų 

kvalifikacijos egzaminų tvarkos aprašo patvirtinimo“, Klaipėdos laivininkų mokyklos direktoriaus 

įsakymai, mokyklos viduje galiojančios tvarkos. 

       2.3. Mokslo metų trukmė nuo rugsėjo 1 d. iki rugpjūčio 31 d. Į šį laikotarpį įeina 40 mokymosi 

savaičių ir atostogos. 

III. MOKINIŲ TEISĖS 

 

3.1. Mokinys turi teisę: 

3.1.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius; 

3.1.2. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą, gauti informaciją apie savo 

pasiekimų vertinimą (už ką buvo įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus); 

3.1.3. nemokamai naudotis vadovėliais, esančiais mokyklos literatūros fonduose; 

3.1.4. kreiptis į savo klasės vadovą, sveikatos specialistą,  mokyklos administraciją rūpimais 

klausimais, jei tokios pagalbos negali suteikti tėvai (globėjai ar rūpintojai) ; 

3.1.5. gauti aktualią su mokymusi susijusią informaciją (apie tai, ko mokysis, profilinį 

mokymą, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.); 

3.1.6. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje klasėje, savitarpio pagarba grįstoje, 

psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje; 

3.1.7. savarankiškai pasirinkti mokytis tikybos ar etikos; 

3.1.8. turėti žodžio, minties, religijos laisvę visi kilę ginčai sprendžiami demokratiškai, 

laikantis žmogaus teisių - negalima naudoti fizinio, psichologinio smurto; 

3.1.9. burtis į organizacijų veiklą, turinčių įtakos mokinių dorovinei, pilietinei, kultūrinei, 

fizinei bei socialinei brandai; lavintis mokyklos  saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti 

visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

įstatymams; 

3.1.10. susipažinti su visa mokykloje sukaupta informacija apie save, dalyvauti, kai 

svarstomi su elgesiu susiję klausimai; 

3.1.11. būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis 



3.1.12. būti tinkamai informuotas apie savo teises ir pareigas; 

3.1.13. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

3.2. Diplomas bei brandos atestatas išduodami mokiniui, išlaikiusiam teigiamais pažymiais  

visus brandos bei kvalifikacijos egzaminus, atsiskaičiusiam su biblioteka, bendrabučiu. 

3.3.  Mokiniams, turintiems praktinio mokymo ir ne mažiau kaip 75 proc. kitų dalykų  

vertinimą "dešimt", "devyni", o likusių "aštuoni" ir išlaikiusiems kvalifikacijos egzaminą įvertinimu 

"dešimt" arba "devyni", išduodamas mokyklos baigimo dokumentas su pagyrimu. Mokiniui, 

išlaikiusiam kvalifikacijos egzaminą įvertinimu "dešimt" arba "devyni" ir rekomenduotam 

mokyklos kvalifikacijos egzaminų komisijos pirmininko, gali būti įteikiamas Kompetentingos 

įstaigos atskiras pažymėjimas, liudijantis mokinio išskirtinį tinkamumą ir pasiruošimą pasirinktai 

profesinei veiklai. 

           3.4. Nepatenkinamo elgesio mokiniai negali gauti diplomų ir brandos atestatų. 

Nepatenkinamo elgesio mokinys sistemingai nesilaiko mokinio elgesio bei mokyklos darbo tvarkos 

taisyklių, praleidinėja pamokas be priežasties, sistemingai trukdo mokytojams ir mokiniams dirbti 

grupėje ar turi kitų nusižengimų, mokinio žinios įvertintos neigiamais pažymiais. Elgesys 

mažinamas iki nepatenkinamo pedagogų tarybos sprendimu. 

 

IV. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

4.1. Mokinys privalo: 

4.1.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Mokinio elgesio taisyklių,  

mokyklos tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;  

4.1.2. stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus mokyklos bendruomenės narius; 

4.1.3. laiku ateiti į pamokas, nepraleidinėti jų be priežasties; 

4.1.4. mokykloje, bendrabutyje laikytis mokinių elgesio taisyklių, atliekant praktiką –  

įmonių darbo tvarkos taisyklių; 

4.1.5. į mokyklą atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymo priemones; 

4.1.6. rengtis tvarkingai, estetiškai, viršutinius rūbus palikti mokyklos rūbinėje. Nesirengti 

laisvalaikio rūbais, neavėti šlepetėmis ar pan.  

Sportinę aprangą ar avalynę naudoti tik kūno kultūros pamokose; 

4.1.7. mokytis savisaugos, saugoti savo sveikatą, laikytis asmens higienos reikalavimų. 

4.1.8. laikytis švaros ir tvarkos mokykloje ir jos teritorijoje, tausoti inventorių, vadovėlius,  

atlyginti už sugadintą mokyklos turtą; 

4.1.9. sutvarkyti (išvalyti ar išplauti) teorinio ir praktinio mokymo patalpas nurodžius  

mokytojams ar pagal grupėje sudarytą grafiką; 

4.1.10. budėti mokykloje: vykdyti budinčio mokytojo nurodymus bei atlikti budinčio  

mokinio funkcijas; 

4.1.11. dalyvauti mokyklos organizuojamose  jos aplinkos tvarkymo talkose; 

4.1.12. pagarbiai bendrauti su bendramoksliais, tėvais, mokytojais, techniniu personalu, 

svečiais; 

4.1.13. pamokose nesinaudoti mobiliaisiais telefonais: jie privalo būti išjungti, už jų dingimą 

mokykla neatsako. Naudotis galima tik mokytojui leidus, jeigu to reikalauja ugdymo turinys. Jei 

mokinys pažeidžia šią taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir jį atiduoti  tik pamokos 

gale; 

4.1.14. organizuoti neformalaus ugdymo renginius, prisiimant atsakomybę už tvarką ir rimtį 

jų metu; 

4.1.15. dalyvauti mokykloje organizuojamuose pasiekimų patikrinimuose (testuose, 

anketose ir kituose). 

4.2.  Mokiniams draudžiama: 

4.2.1. rūkyti mokykloje ir mokyklos teritorijoje, įsinešti į mokyklą ir rūkyti elektronines  

cigaretes; 



4.2.2. gerti svaiginamuosius gėrimus; 

4.2.3. vartoti necenzūrinius žodžius; 

4.2.4. neštis į mokyklą daiktus, kurie keltų grėsmę sveikatai ir gyvybei, juos naudoti; 

4.2.5. įžeidinėti mokytojus, bendramokslius, visą mokyklos bendruomenę, svečius. 

4.3. Mokinys drausminamas, baudžiamas už pareigų nevykdymą, mokyklos vidaus  

tvarkos taisyklių, mokinių elgesio taisyklių, bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, mokyklos 

nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus: 

4.3.1. perspėjant žodžiu; 

4.3.2. informuojant tėvus bei mokyklos bendruomenę; 

4.3.3. įrašant į asmens bylą; 

4.3.4. direktoriaus įsakymu pareikštu įspėjimu, papeikimu, griežtu papeikimu ar pašalinimu  

iš mokyklos. 

 

V. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

5.1.  Už šiurkščius ar sistemingus mokyklos ar įmonės, kurioje atlieka profesinį mokymą,  

darbo tvarkos taisyklių pažeidimus, mokiniai pedagogų tarybos nutarimu gali būti šalinami iš 

mokyklos.  

5.2.  Mokiniai, turintys du ir daugiau neigiamus pusmečio pažymius, bei jų neištaisę iki  

Klaipėdos laivininkų mokyklos mokytojų tarybos posėdžio sprendimu nurodyto termino, gali būti 

braukiami iš mokinių sąrašų apie tai informuojant tėvus ar globėjus (jei mokinys neturi 18 m.). 

Pilnamečiai patys už save prisiima atsakomybę. 
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