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KAUNO MIKO PETRAUSKO SCENOS MENŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno Miko Petrausko scenos menų mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių elgesio taisyklės

(toliau

– Taisyklės) reglamentuoja mokinių elgesį šioje ugdymo įstaigoje bei apibrėžia bendrąsias mokinių
elgesio normas, mokinių skatinimą ir nuobaudas.
2. Taisyklės sudarytos, remiantis LR Konstitucija, LR Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymu, Švietimo
įstatymu ir kitais LR įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, reglamentuojančiais Mokyklų veiklą,
Mokyklos nuostatais.
3. Taisykles rengia, keičia Mokyklos bendruomenė, įsakymu tvirtina Mokyklos direktorius suderinęs su
Mokyklos taryba.

II SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS
4. Mokiniai turi teisę:
4.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas;
4.2. gauti kokybišką neformaliojo ir formalųjį švietimą papildančią švietimo paslaugą;
4.3. rinktis pageidaujamą mokymo(si) programą, dalyką;
4.4. į informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją;
4.5. nustatyta tvarka, mokymo(si) tikslais naudotis Mokyklos inventoriumi, muzikos instrumentais,
biblioteka, koncertiniais rūbais;
4.6. dalyvauti Mokyklos savivaldoje;
4.7. dalyvauti meistriškumo festivaliuose, konkursuose;
4.8. kreiptis rūpimais klausimais į Mokyklos administraciją, mokytojus, darbuotojus;
4.9. įstatymu nustatyta tvarka ginti savo teises;

4.10. puoselėti savo tautos kalbą, papročius bei tradicijas.

III SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS
5. Mokinio pareigos:
5.1. sudarius mokymosi sutartį, laikytis jos sutarties sąlygų, Mokyklos darbo tvarką reglamentuojančių
dokumentų reikalavimų;
5.2. gerbti mokytojus, mokinius, kitus bendruomenės narius ir nepažeisti jų teisių;
5.3. vykdyti Mokyklos administracijos, mokytojų ir savivaldos institucijų nutarimus;
5.4. stropiai mokytis ir lankyti pamokas, laiku atlikti skirtas užduotis;
5.5. nevėluoti ir nepraleisti pamokų be pateisinamos priežasties;
5.6. informuoti mokytojus apie nedalyvavimą pamokoje, nurodant priežastis;
5.7. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises;
5.8. dalyvauti Mokyklos pasiekimų tikrinimuose (perklausose, kontrolinėse, atvirose pamokose,
kontroliniuose koncertuose, egzaminuose);
5.9. į Mokyklą atvykti su būtinomis mokymo(si) priemonėmis;
5.10. pavyzdingai elgtis Mokykloje, koncertų bei išvykų metu;
5.11. aktyviai dalyvauti Mokyklos organizuojamuose renginiuose;
5.12. saugoti Mokyklos inventorių, muzikos instrumentus, aplinką, koncertinius rūbus, natas, vadovėlius,
laiku juos grąžinti į biblioteką;
5.13. laikytis saugaus elgesio taisyklių patalpose ir gatvėje;
5.14. dėl praleistų pamokų (užsiėmimų) teikti pateisinamas pažymas dalyko mokytojui (jei praleista
daugiau nei dvi savaitės).
5.15. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į suaugusiuosius dėl
gręsiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų;
5.16. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą;
5.17. rengtis švariai, tvarkingai;
5.18. palaikyti švarą, tvarką klasėje, mokykloje, jos teritorijoje, tausoti ir saugoti Mokyklos turtą;
5.19. Mokykloje ir už jos ribų vadovautis etikos, mandagaus elgesio, atsakomybės už savo elgesį
principais, saugoti Mokyklos garbę;
5.20. pasibaigus mokslo metams bei baigus ugdymo programą atsiskaityti su Mokyklos biblioteka ir
grąžinti skirtą laikinai naudoti Mokyklos turtą.

IV SKYRIUS
MOKINIUI GRIEŽTAI DRAUDŽIAMA
6. Mokiniui draudžiama:
6.1. atsinešti į Mokyklą sprogmenis, šaudmenis, šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, erotinius bei
pornografinius leidinius, alkoholį, narkotikus;
6.2. Mokykloje arba jos teritorijoje rūkyti, žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, vartoti
alkoholį, narkotikus, bei kt. psichotropines medžiagas;
6.3.

be

mokytojo

žinios

jungti

klasėje

esančią

muzikos

įgarsinimo

techniką

bei

kt.

elektrinius prietaisus;
6.4. naudotis mobiliuoju telefonu pamokos metu; iš mokinio, pažeidusio šią taisyklę, mokytojas turi teisę
konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams;
6.5. filmuoti ir fotografuoti mobiliuoju telefonu Mokykloje ir jos teritorijoje; iš mokinio, pažeidusio šią
taisyklę, mokytojas turi teisę konfiskuoti telefoną ir grąžinti jį tik mokinio tėvams;
6.6. be administracijos leidimo vestis į Mokyklą pašalinius asmenis;
6.7. išeiti iš pamokos be mokytojo leidimo;
6.8. niokoti mokyklos turtą.

V SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
7.

Mokiniai už labai gerą (pavyzdingą) elgesį, mokymąsi, dalyvavimą koncertinėje veikloje,

konkursuose, yra skatinami:
7.1. dalyko mokytojo padėka;
7.2. metodinės grupės pirmininko padėka;
7.3. skyriaus vedėjo padėka;
7.4. direktoriaus pavaduotojo, direktoriaus padėka;
7.5. dalyvavimas Gabių mokinių skatinimo programoje;
7.6. kitomis skatinimo formomis (esant galimybei ekskursija, išvyka).
8. Mokiniams, nevykdantiems Mokyklos nuostatų, mokinių elgesio taisyklių, padariusiems teisėtvarkos
pažeidimų, yra skiriamos nuobaudos:
8.1. dalyko mokytojo pastaba;
8.2. metodinės grupės pirmininko žodinis įspėjimas (pokalbis);
8.3. skyriaus vedėjo pastaba;
8.4. direktoriaus pavaduotojo ugdymui, direktoriaus pastaba;

8.5. direktoriaus papeikimas;
8.6. perdavimas svarstyti nepilnamečių reikalų komisijai;
8.7. šalinimas iš Mokyklos.

VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Priimti į Mokyklą mokiniai bei jų tėvai (globėjai) su šiomis Taisyklėmis supažindinami išsiunčiant
Taisykles į elektroninį paštą mokslo metų pradžioje.
10. Išvykų metu mokytojai supažindina mokinius su saugaus elgesio instrukcija.
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