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MARIJAMPOLĖS PROFESINIO RENGIMO CENTRO 

MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

Marijampolės profesinio rengimo centro (toliau tekste – Centras) mokinių elgesio 

taisyklės nustato mokinių teises, pareigas ir drausmės užtikrinimo pagrindus Centre, jo teritorijoje 

ugdomojo proceso metu. 

I. MOKINIO TEISĖS 

1. Mokinys turi teisę: 

1.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Centre savarankiškai mokytis ir įgyti 

išsilavinimą, kompetencijas, kvalifikaciją. 

1.2. į nešališką įgytų kompetencijų, pasiekimų vertinimą. 

1.3. gauti bendrojo ugdymo, profesinio mokymo dalykų, profesinio mokymo 

programos modulių, ankstesnio mokymosi pasiekimų užskaitymą. 

1.4. nemokamai gauti informaciją apie Centre vykdomas formaliojo švietimo 

programas, mokymosi formas ir galimybes, apie veikiančias mokyklas. 

1.5. pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius bei jo saviraiškos poreikius 

tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, dalyko kursus, pereiti iš 

vienos profesinio mokymo programos į kitą, atsiskaitant profesinio mokymo dalykų įsiskolinimus. 

1.6. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitrinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 

1.7. dalyvauti Centro savivaldoje; 

1.8. laikyti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo, brandos ir baigiamuosius 

kvalifikacijos egzaminus, įgytas kompetencijas pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 

ministro nustatytą tvarką. 

1.9. gauti informaciją apie mokymosi pažangos ir pasiekimų vertinimą. 

1.10. gauti akademines atostogas pateikus medicininę pažymą dėl sveikatos ar kitų 

svarbių priežasčių. 

1.11. gauti pedagoginę, psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, 

informacinę, visuomeninės sveikatos priežiūros pagalbą. 

1.12. naudotis Centro biblioteka, Informacijos centru, sporto sale, teorijos ir praktinio 

mokymo kabinetais. 



1.13. per mokslo metus gauti mokinių atostogas pagal Lietuvos Respublikos švietimo 

ir mokslo ministro nustatytą tvarką. 

1.14. nutraukęs mokymąsi pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 

nustatytą tvarką gali jį atnaujinti toje pačioje ar kitoje švietimo įstaigoje. 

1.15. vadovaujantis Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymu, būti vežamas 

visuomeniniu transportu mokinio pažymėjime nurodytu maršrutu, mokykliniu autobusu ar kitu 

transportu. Kelionės į pamokas ir atgal lengvatos suteikiamos ir išlaidos kompensuojamos 

Transporto lengvatų įstatymo ir savivaldybių patvirtinta tvarka ir atvejais. 

1.16. už gyvenimą Centro bendrabutyje mokėti iš dalies. Atlyginimo dydį ir lengvatas, 

atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir mokinio socialinę padėtį, nustato Centro taryba. 

1.17. maitintis nemokamai pagal Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams 

įstatyme nustatytą tvarką. 

1.18. įgijus pagrindinį ar vidurinį išsilavinimą bei pageidaujančiam geriau pasirengti 

mokytis aukštojoje ar kitoje įstaigoje, sudaromos sąlygos pakartotinai mokytis pageidaujamų 

bendrojo ugdymo dalykų ir laikyti brandos egzaminus pagal Lietuvos Respublikos švietimo ir 

mokslo ministro nustatytą tvarką. 

1.19. gauti stipendiją pagal Lietuvos Vyriausybės patvirtintą „Stipendijos mokėjimo ir 

materialinės paramos skyrimo mokiniui tvarką“. Pateikus reikiamus dokumentus gauti vienkartinę 

pašalpą, esant sunkiai materialinei padėčiai ir kitais atvejais. 

1.20. naudotis Švietimo ir kitų įstatymų nustatytomis teisėmis. 

II. MOKINIO PAREIGOS 

2. Mokinys privalo: 

2.1. sudarius mokymo sutartį, laikytis Centro nuostatų, mokinio elgesio taisyklių, 

praktinį mokymą ir baigiamąją praktiką atliekančioje įmonėje vidaus tvarkos nuostatų, vykdyti 

mokymosi sutarties sąlygas. 

2.2. atsakingai vykdyti pagrindinę mokinio pareigą – stropiai mokytis, lankyti 

pamokas, būti atidžiam ir aktyviam per pamokas, sąžiningai atlikti savarankiškas ir kontrolines 

užduotis, sistemingai įsisavinti teorines ir praktines žinias bei įgūdžius, laikytis mokinio elgesio 

normų, gerbti mokytojus ir kitus Centro bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; 

2.3. neturintis 16 metų, mokydamasis pagal profesinio mokymo programą, tęsti 

mokymąsi pagal pagrindinio ugdymo programą. 

2.4. mokytis pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo, profesinio mokymo programas. 

2.5. sistemingai lankyti visus pamokų tvarkaraštyje įrašytus teorinio ir praktinio 

mokymo užsiėmimus, tvarkingai, sąžiningai, laiku atlikti visas Centro administracijos darbuotojų, 



mokytojų, grupės vadovų, kitų specialistų pavestas užduotis, laikytis darbo drausmės, asmens 

higienos ir darbo saugos reikalavimų. 

2.6. lankyti ir nevėluoti į pamokas, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties. 

Pamokose turėti visas teoriniams ir praktiniam mokymuisi reikalingas mokymosi priemones, 

sportinę aprangą; mokymo plane numatytas ar mokytojo pateiktas užduotis atlikti laiku ir 

atsakingai; pasibaigus pamokai, sutvarkyti mokymosi vietą; 

2.7. tausoti Centro turtą (patalpas, įrenginius, inventorių, mokymo priemones). Už 

padarytą materialinę žalą atsakyti įstatymų nustatyta tvarka. 

2.8. taupiai naudoti mokymuisi skirtas medžiagas ir žaliavas, elektros energiją, būti 

drausmingu, rodyti mandagaus, kultūringo elgesio pavyzdį Centre, visuomenėje. 

2.9. neskriausti silpnesnių už save, nevartoti necenzūrinių išsireiškimų, rūpintis savo 

išvaizda. 

2.10. dalyvauti narkotikų, psichotropinių medžiagų vartojimo bei ŽIV/AIDS 

prevencinėje veikloje, jaunimo organizacijose, klubuose, sveikatos ugdymo užsiėmimuose, įgaunant 

sveiko gyvenimo įgūdžių, didinti psichologinį atsparumą. 

2.11. pasitikrinti sveikatą ir pristatyti grupės vadovui medicininę pažymą, vaiko 

sveikatos pažymėjimą ir kitus reikalingus dokumentus iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d. 

Nepristačius būti pašalinamam iš Centro mokinių sąrašų. 

2.12. nedelsiant informuoti Centro darbuotojus apie Centre ar jo teritorijoje 

vykstančias muštynes, patyčias, kitas pavojingas veiklas. 

2.13. dalyvauti Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose, jeigu mokiniai yra kviečiami. 

2.14. vykdyti Švietimo ir kituose teisės aktuose nustatytas pareigas. 

III. MOKINIO SKATINIMAS 

3. Mokiniai skatinami Centro direktoriaus įsakymu: už gerą mokymąsi, aktyvų 

dalyvavimą įvairiuose renginiuose ir kitus pasiekimus ar laimėjimus. 

 4. Mokiniai gali būti skatinami šiomis priemonėmis: padėkos raštais, dalyvavimu 

Centro organizuojamose išvykose, kelionėse, stažuotėse užsienyje, vienkartinėmis išmokomis. 

IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA 

5. Mokiniam draudžiama: 

5.1. trukdyti mokytojams vesti pamokas; 

5.2. naudotis mobiliuoju telefonu, laisvų rankų įranga ir kitomis priemonėmis, 

nesusijusiomis su mokymo procesu; 

5.3. Centre ar jo teritorijoje platinti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar 

psichotropines medžiagas, žaisti azartinius žaidimus, ateiti į Centrą ar jo teritoriją apsvaigus nuo 

alkoholio, narkotinių ir psichotropinių medžiagų; 



5.4. kramtyti kramtomą gumą, valgyti, gerti gėrimus; 

5.5. slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir 

pokalbius; 

5.6. būti su kepurėmis ir gobtuvais, sėdėti su striukėmis, paltais kabinetuose; 

5.7. išeiti iš teorinio ir praktinio mokymo pamokų be mokytojo, grupės vadovo 

leidimo; 

5.8. niokoti Centro turtą; 

5.9. rūkyti vietose, kuriose draudžiama tai daryti; 

5.10. įsinešti į Centrą ir jo teritoriją šaunamuosius ginklus, peilius, dujų balionėlius, 

petardas, narkotines ir psichotropines medžiagas ar kitus kenksmingus ar sveikatai pavojingus 

daiktus; 

5.11. mokytis nepristačius medicininės pažymos apie savo sveikatos stovį. 

V. MOKINIO ATSAKOMYBĖ 

6. Marijampolės profesinio rengimo centro mokiniui už šiurkščius ir sistemingus 

Centro nuostatų, mokinių vidaus tvarkos taisyklių, įmonės, kurioje atlieka baigiamąją praktiką ar 

kitą veiklą vidaus tvarkos pažeidimus skiriamos drausminės nuobaudos: 

6.1. pastaba; 

6.2. papeikimas; 

6. 3. pašalinimas iš Marijampolės profesinio rengimo centro. 

_____________________________________ 

Mokinių vidaus tvarkos taisyklės aptartos bendrame tėvų (globėjų ar rūpintojų) ir 

mokinių susirinkime, suderintos Mokytojų taryboje. 


