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Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos
direktoriaus 2021 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. VI -292
KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS
MOKINIO TAISYKLĖS
I SKYRIUS
MOKINIO TEISĖS
1. Mokinio teisės:
1.1. į mokslą, išsilavinimą ir galimybę įsigyti profesiją;
1.2. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius, gauti kokybišką ugdymą;
1.3. pasirinkti mokymosi formą pagal mokykloje galiojančias tvarkas;
1.4.

į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą, žinoti, pagal kokius kriterijus ir kaip vertinami jo
pasiekimai mokykloje;

1.5. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje. Mokymosi
krūvis ir aplinka turi atitikti higienos reikalavimus;
1.5. dalyvauti mokyklos savivaldoje;
1.6. gauti mokymosi stipendiją už:
1.6.1. mokymosi pažangą ir mokymosi pasiekimus;
1.6.2. už dalyvavimą veiklose (socialinėje-pilietinėje, savanoriškoje ir nevyriausybinių
organizacijų, kultūrinėje, sportinėje, teikėjo savivaldos, profesinio informavimo, prisidedant
prie profesinio mokymo populiarinimo), profesinio meistriškumo konkursuose, dalykinėse
olimpiadose bei konkursuose (toliau kartu vadinama – veiklos);
1.7. gauti socialinę stipendiją:
1.7.1. kai mokinys yra vienas iš bendrai gyvenančių asmenų arba vienas gyvenantis asmuo, turintis
teisę gauti arba gaunantis socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos
nepasiturintiems gyventojams įstatyme nurodytas sąlygas;
1.7.2. kai mokinys yra iš šeimos, auginančios (globojančios) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų, arba
mokinys, kuris pats augina (globoja) tris ir daugiau vaikų iki 18 metų;
1.7.3. specialiesiems ugdymosi poreikiams dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų tenkinti, išskyrus mokinį,
kuriam pagal Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymo 38 straipsnio 2 dalį teisės aktų
nustatyta tvarka skiriamas maitinimas ir kita materialinė parama.
1.8. gauti materialinę paramą, kai materialinė būklė tapo sunki dėl jų pačių ligos, artimųjų giminaičių,
globėjų, rūpintojų, sutuoktinio, partnerio, sugyventinio, jo tėvų, vaikų (įvaikių), brolių (įbrolių) ir
seserų (įseserių), taip pat išlaikytinių, kurių globėju ar rūpintoju įstatymų nustatyta tvarka yra
paskirtas mokinys, ligos ar mirties, stichinės nelaimės ar turto netekimo, jeigu yra pateikti mokinio
1

rašytinis prašymas ir atitinkamą aplinkybę patvirtinantys dokumentai. Iš kitų finansavimo šaltinių
materialinė parama mokiniui gali būti teikiama ir kitais kriziniais atvejais, kai mokiniui būtina
sudaryti palankias mokymosi sąlygas.
1.9. gauti gyvenamąją vietą bendrabutyje;
1.10. kreiptis į psichologą, socialinį pedagogą, sveikatos priežiūros specialistą ir/ar savo grupės
vadovą rūpimais klausimais;
1.11. į rudens, žiemos (Kalėdų) atostogas, pavasario (Velykų) atostogas bei 8 savaičių vasaros
atostogas (pagal ugdymo planą);
1.12. gauti akademines atostogas, pateikus mokyklos direktoriui argumentuotą prašymą su
dokumentais (med. pažyma dėl ligos, nėštumo ir gimdymo pažyma, vaiko gimimo liudijimo kopija
ir kt.).
II SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS
2. Mokinys privalo:
2.1. laikytis mokymo sutartyje su Klaipėdos paslaugų ir verslo mokykla (toliau - Mokykla) nustatytų
sąlygų, mokyklos vidaus tvarkos dokumentuose apibrėžtų reikalavimų, mokinio elgesio normų,
vykdyti LR įstatymų ir mokyklos direktoriaus įsakymų reikalavimus;
2.2. sistemingai, stropiai mokytis, plėsti akiratį, puoselėti dvasines ir fizines galias, atsakingai kurti
savo gyvenimą;
2.3 gerbti save, mokytojus, tėvus, draugus ir kitus mokyklos bendruomenės narius, jų žmogiškąjį
orumą, politinius, religinius ir kitus įsitikinimus, kultūringai elgtis;
2.3.1. kalbėti cenzūriškai, vengti prievartos (patyčių, smurto), konfliktų, nežaisti azartinių žaidimų;
2.3.2. būti tvarkingu, estetiškos išvaizdos, sportinę aprangą vilkėti tik kūno kultūros pamokose;
2.4. gerbti krašto tradicijas, gimtąją kalbą, puoselėti mokyklos reputaciją ir įvaizdį;
2.5. atsakingai lankyti pamokas: ateiti ir išeiti laiku; praleidus pamokas, laiku ir tinkamai jas
pateisinti;
2.6. prieš pamokas striukes ar paltus palikti mokyklos rūbinėje;
2.7. neatėjus mokytojui į pamoką, laukti 10 min., po to - informuoti skyriaus vedėją;
2.8. tausoti mokyklos turtą, prižiūrėti savo darbo vietą, mokymo priemones. Piktybiškai jas
sugadinus, atlyginti Mokyklai už padarytą žalą (pagal faktinę sunaikinto ar sugadinto turto vertę),
esant poreikiui išnešti inventorių iš vieno kabineto (dirbtuvių) į kitą (kitas), suderinti leidimą su
dalyko mokytoju;
2.9. rūpintis savo ir kitų sveikata, dorove ir sveika gyvensena; nevartoti alkoholio, psichiką veikiančių
medžiagų, nerūkyti;
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2.10. aktyviai dalyvauti mokyklos, miesto, Respublikos visuomeninėje, kultūrinėje ir sportinėje
veikloje;
2.11. organizuojant renginius mokykloje, prieš savaitę nuo renginio pradžios pateikti mokyklos
administracijai renginio scenarijų ir jį suderinti;
2.12. vykdyti Mobiliojo ryšio telefono naudojimosi mokykloje tvarkos aprašo reikalavimus;
2.13. laiku grąžinti leidinius (knygas, vadovėlius ir kitus spaudinius) į biblioteką;
2.14. nutraukus mokymo sutartį ar baigus mokyklą, grąžinti mokinio pažymėjimą, knygas, vadovėlius
ir kitus spaudinius, profesinio mokymo įrankius, atsiskaityti už bendrabučio nuomą ir mokyklos
administratorei pateikti atsiskaitymo lapelį su atsakingų darbuotojų parašais (mokyklos baigimo
dokumento arba brandos atestato išdavimas gali būti sulaikomas, kol mokinys atsiskaitys su
Mokykla).
III SKYRIUS
MOKINIO ATSAKOMYBĖ
3. Mokinys atsakingas už stropų mokinio pareigų vykdymą.
4. Pastebėjus, kad mokinys kelia realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai,
psichologiniam ar fiziniam saugumui arba turtui, taip pat pastebėjus pasikartojantį, tyčinį,
agresyvų, įžūlų, griaunantį ugdymosi procesą, pažeidžiantį kitų asmenų garbę ir orumą bei
psichologinį ir fizinį saugumą mokinio elgesį, mokinio atžvilgiu gali būti panaudoti su fiziniu
kontaktu susiję Mokyklos darbuotojo veiksmai ir/ar pasitelktos kitos priemonės, siekiant nutraukti
mokinio elgesį, keliantį realų pavojų jo paties ir (ar) kitų asmenų gyvybei, sveikatai, psichologiniam
ar fiziniam saugumui arba turtui, arba užkirsti jam kelią.
5. Už šiurkščius bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus bendrabučio nuomos sutartis gali
būti nutraukta;
6. Už sistemingą ir/ar šiurkštų mokinio pareigų nevykdymą su mokiniu gali būti nutraukta mokymo
sutartis.
_________________________________________________
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