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Švenčionių profesinio rengimo centro   
mokinių vidaus tvarkos ir elgesio taisyklės 

 
I. BENDROJI DALIS 

 
Švenčionių profesinio rengimo centro (toliau – Centro) mokinių vidaus tvarkos ir elgesio 

taisyklės (toliau Taisyklės) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu, Lietuvos 
Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, Centro įstatais ir negali jiems prieštarauti. Taisyklės yra 
privalomos visiems Centre besimokantiems mokiniams. 
 

II. MOKINIO TEISĖS 
Mokinys turi teisę: 
1) nemokamai gauti informaciją apie švietimo programas, mokymosi formas; 
2) rinktis mokymosi formą; 
3) pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Centre, savarankiškai mokytis ir įgyti išsilavinimą, 
kvalifikaciją; 
4) gauti geros kokybės švietimą; 
5) sulaukęs 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą; 
6) pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių 
programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; 
7) gauti bendrojo ugdymo technologijų dalykų, profesinio mokymo programos ir atskirų programos modulių 
kompetencijų įvertinimą, ankstesnio mokymosi pasiekimų įskaitymą, neformaliuoju būdu įgytų 
kompetencijų pripažinimą; 
8) į apsaugą nuo smurto, psichologinę, specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę pagalbą, 
profesinį orientavimą ir švietimo informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą mokykloje, informaciją apie savo 
pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 
9) mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti higienos 
reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 
10) į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 
11) dalyvauti mokyklos savivaldoje; 
12) dalyvauti neformalioje ir projektinėje veiklose; 
13) įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 
14) naudotis važiavimo lengvatomis; 
15) nuomotis gyvenamąjį plotą Centro bendrabutyje, dalinai apmokant už buitines paslaugas; 
16) gauti akademines atostogas dėl gimdymo ir vaiko priežiūros  ar kitų labai svarbių priežasčių; 
17) gauti stipendiją arba materialinę paramą  (jeigu mokosi pagal profesinio mokymo programas, siekdami 
įgyti pirmąją kvalifikaciją), vadovaujantis  Švenčionių profesinio rengimo centro mokinių, kurie mokosi 
pagal profesinio mokymo programas siekdami įgyti pirmąją kvalifikaciją, stipendijų mokėjimo ir kitos 
materialinės paramos teikimo tvarkos aprašu. Pasibaigus pusmečiui, mokslo metams arba profesinio 
mokymo programai labai gerai ir gerai besimokantys mokiniai gali būti apdovanojami  Padėkomis; 
18) į nuoseklų ir ilgalaikį socialinių ir emocinių kompetencijų ugdymą mokykloje; 
19) naudotis kitomis Švietimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo ir kitų įstatymų nustatytomis 
teisėmis. 

 
 
 
 
 



III. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 
 Mokinys privalo: 
1) sudarius Profesinio mokymo sutartį arba 14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) priėmimo į mokyklą 
sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Centro vidaus tvarką nustatančių dokumentų reikalavimų; 
2) lankyti mokyklą, stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Centro bendruomenės narius, nepažeisti jų 
teisių ir teisėtų interesų; 
3) neturintis 16 metų – mokydamasis pagal profesinio mokymo programą tęsti mokymąsi pagal pagrindinio 
ugdymo programą; 
4) dalyvauti nuosekliose ir ilgalaikėse prevencinėse programose; 
5) į mokyklą atsinešti tas priemones, kurios reikalingos pamokoje; 
6) stropiai, sąžiningai, gerai mokytis, kultūringai elgtis, pagarbiai bendrauti su mokytojais, gerbti tėvus ir 
kitus Centro bendruomenės narius; 
7) nevėluoti į pamokas ir neišeiti iš pamokų be mokytojo leidimo; 
8) kritiškai vertinti savo poelgius, geranoriškai reaguoti į kritiką, skirti dėmesį saviugdai; 
9) laikytis asmens higienos normų; 
10) atvykti į mokyklą su tvarkinga apranga; pamokų metu striukės, paltai turi būti kabinami tam skirtoje 
vietoje; 
11) Centro valgykloje laikytis higienos reikalavimų, elgtis kultūringai, pavalgius nusinešti indus; 
12) vykdyti Švietimo įstatymo, Profesinio mokymo įstatymo ir kitų įstatymų  nustatytas pareigas. 
 
Mokiniams draudžiama: 
1)  rūkyti, svaigintis alkoholiu, narkotikais ar toksinėmis medžiagomis, žaisti azartinius žaidimus Centro 
patalpose ir teritorijoje;  
2) Centre ir jo teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti energetinius gėrimus; rūkyti ir turėti tabako gaminių; 
ateiti į Centrą neblaiviems ar apsvaigusiems nuo psichotropinių medžiagų; 
3) Centre ir jo teritorijoje turėti ir garinti elektronines cigaretes; 
4)  savo elgesiu kelti grėsmę visai Centro bendruomenei (muštis, reketuoti ir kt.); 
5)  praleisti pamokas be pateisinamos priežasties; 
6)  vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius; 
7)  naudotis mobiliaisiais telefonais pamokų metu; 
8) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų kalbą be jų sutikimo. 
 
Mokinys atsako: 
1)  už Centro mokinių vidaus tvarkos ir elgesio taisyklių laikymąsi; 
2)  už narkotinių, psichotropinių medžiagų gamybą ir platinimą; 
3)  už šiurkščius ir sistemingus Centro ar įmonės, kurioje atlieka praktinį mokymą, vidaus tvarkos taisyklių 
pažeidimus (už šiuos pažeidimus mokiniui skiriamos drausminės nuobaudos: pastaba, papeikimas, 
pašalinimas iš Centro mokinių sąrašų). 
 
Mokiniui nuobaudos skiriamos šia tvarka: 
1)  Centro darbuotojas, mokytojas, grupės vadovas ar bendrabučio auklėtojas pateikia Centro direktoriui  
pranešimą apie mokinio šių Taisyklių pažeidimą. 
2)  grupės vadovas operatyviai informuoja mokinio tėvus (globėjus) apie šių Taisyklių pažeidimą. 
3) mokinys svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje. Posėdyje kviečiami dalyvauti šio mokinio 
grupės (klasės) vadovas (-vė), tėvai (globėjai).  
4) Vaiko gerovės komisijos posėdžio nutarimu gali būti siūloma nuobauda mokiniui  (pastaba, papeikimas, 
šalinimas iš Centro mokinių sąrašų). Nuobauda įteisinama Centro direktoriaus įsakymu arba siūlymas skirti 
nuobaudą svarstomas Centro mokytojų susirinkime. 
5) grupės vadovas apie mokiniui skirtą nuobaudą informuoja tėvus (globėjus). 

 
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

Mokiniai su šiomis Taisyklėmis supažindinami pasirašant 14 metų ir vyresnių vaikų (suaugusiųjų) 
priėmimo į mokyklą  arba Profesinio mokymosi sutartį. 

 
                                     ________________________ 
 



  


