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VISAGINO TECHNOLOGIJOS IR VERSLO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1.1. Mokinių vidaus tvarkos taisyklės yra parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Profesinio mokymo įstatymu, Visagino technologijos 

ir verslo profesinio mokymo centro, toliau tekste - Centro, nuostatais ir negali jiems prieštarauti. 

1.2. mokinių vidaus tvarkos taisyklės yra privalomos visiems Centre besimokantiems 

mokiniams. 

 

II. MOKINIŲ TEISĖS 

 

2.1.      Nemokamai gauti informaciją apie Centrą ir kitas mokyklas, švietimo programas, mokymosi 

formas; 

2.2.pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Centre, savarankiškai mokytis ir įgyti valstybinius 

standartus atitinkantį išsilavinimą, kvalifikaciją; 

2.3.savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo (tikybos arba etikos) programą; 

2.4.gauti geros kokybės švietimą ir profesinį mokymą; 

2.5.eksternu laikyti egzaminus, liudijančius, kad tam tikra formaliojo švietimo programa ar jos dalis 

(modulis) įvykdyta; 

2.6.pasirinkti viduriniojo ugdymo ir profesinio mokymo programas papildančius bei jo saviraiškos 

poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, kursus; pereiti 

iš vienos profesinio mokymo pakopos į kitą, jeigu jo bendrasis išsilavinimas ir profesinis 

pasirengimas atitinka nustatytus reikalavimus;  

2.7.pirmą kartą mokantis pagal pirminio profesinio mokymo programą  valstybinėje profesinio 

mokymo įstaigoje gauti Centro stipendijų nuostatais nustatyta tvarka mokymosi arba socialinę 

stipendiją; 

2.8.į psichologinę ir specialiąją pedagoginę, specialiąją, socialinę pedagoginę, informacinę pagalbą, 

sveikatos priežiūrą Centre, informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi 

susijusią informaciją; 

2.9.į socialinę pagalbą, jei tokios pagalbos negali jam suteikti tėvai (globėjai, rūpintojai); 

2.10. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir darbo vietą; 

2.11. naudotis gyvenamuoju plotu mokyklos bendrabutyje; 

2.12. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

2.13. per mokslo metus gauti Kalėdų (14 dienų), Velykų (7 dienų) ir vasaros (2 mėnesių) 

atostogas; 

2.14. dėl svarbių priežasčių einamaisiais mokslo metais gali nutraukti mokymąsi ir išeiti 

akademinių atostogų, o kitais mokslo metais gali nutraukti akademines atostogas ir kartoti išeitą 

kursą arba tęsti nutrauktą mokymąsi. Svarbiomis priežastimis gali būti laikomos liga, nėštumas, 

atostogos vaiko priežiūrai, laikinas išvykimas į kitą gyvenamąją vietovę, sunki materialinė 

padėtis ir kitos svarbios ir pagrįstos priežastys. 

2.15. akademinės atostogos suteikiamos ir nutraukiamos Centro direktoriaus įsakymu. 

2.16. dalyvauti Centro savivaldoje; 

2.17. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

2.18. naudotis kitomis teisės aktų nustatytomis teisėmis. 



 

III. MOKINIŲ PAREIGOS 

 

3.1.   Sudarius mokymo sutartį, laikytis visų jos sąlygų, šių Nuostatų, Centro vidaus tvarkos 

taisyklių ir kitų Centro vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

3.2.stropiai mokytis, gerbti mokytojus ir kitus Centro bendruomenės narius; 

3.3.mokytis pagal vidurinio ugdymo programą iki 16 metų; 

3.4.dalyvauti Centre organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, sąžiningai atlikti skirtas 

užduotis. 

3.5.lankyti teorinio ir praktinio mokymo pamokas, gamybinę praktiką ir kitus užsiėmimus bei 

renginius, laikantis pamokų ir užsiėmimų tvarkaraščių, nevėluojant ir nepraleidinėjant pamokų, 

praktikos bei renginių. 

3.6.Norint nedalyvauti pamokoje, praktikoje ir t.t., pateikti raštu prašymą direktoriaus pavaduotojui 

ugdymui arba praktiniam mokymui ir gauti jo leidimą. Nepilnamečiai mokiniai privalo šiuo 

atveju pridėti ir tėvų prašymą. 

3.7.neatvykstant į pamokas ar gamybinę praktiką įmonėje dėl ligos, pateikti grupės vadovui 

galiojančias medicinos įstaigų pažymas apie susirgimą.  

3.8.laikytis centro arba įmonės nuostatų ir vidaus darbo tvarkos taisyklių, vykdyti mokymo sutarties 

reikalavimus.  

3.9.dalyvauti mokinių savitvarkoje, laikantis patvirtintų budėjimo mokykloje grafikų, sąžiningai 

atlikti budinčiojo mokinio pareigas, nustatytas grupių budėjimo tvarkoje.  

3.10. mokiniams, gyvenantiems centro mokinių bendrabutyje, laikytis mokinių bendrabučio 

vidaus tvarkos taisyklių. 

3.11. tausoti centro turtą, už padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

IV. MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

 

4.1.  Mokiniui už Centro vidaus tvarkos  taisyklių  ir mokinio elgesio normų  pažeidimus, savo  

pareigų nevykdymą, netinkamą vykdymą, neteisėtus veiksmus, nesąžiningumą mokymosi 

pasiekimų patikrinimo ir egzaminų metu Centro direktoriaus įsakymu gali būti taikomos 

drausminės auklėjamojo poveikio priemonės: pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, stipendijos 

mokėjimo sustabdymas arba nutraukimas, pašalinimas iš Centro, kitos įstatymų ir galiojančių 

tvarkų nustatytos poveikio priemonės;  

4.2.mokinių ugdymo problemos yra sprendžiamos grupių vadovų iniciatyva pokalbiuose su tėvais, 

tėvų susirinkimuose, ugdymo taryboje. 

4.3.mokinys, be pateisinamos priežasties praleidęs tris pamokas per mėnesį, grupės vadovo teikimu 

gali būti svarstomas Ugdymo taryboje. 

4.4.už sugadintą arba sunaikintą Centro turtą atlyginti materialinę žalą įstatymų numatyta tvarka. 

4.5.už šiurkščius ar sistemingus Centro arba įmonės, kurioje atlieka praktinį mokymą, vidaus darbo 

tvarkos taisyklių, mokinių vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, taip pat už Lietuvos Respublikos 

įstatymų pažeidimus mokiniai Mokytojų tarybos arba Ugdymo tarybos nutarimu gali būti šalinami 

iš Centro. 

 

______________ 

 

 

 

 

 

 


