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NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS  

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I. SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Šios mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokinių teises ir pareigas, 

elgesį prieš pamokas, pamokų,  pertraukų metu, budinčiųjų mokinių pareigas, bendrąsias 

taisykles dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų vartojimo bei kitų pažeidimų ir mokinių, 

pažeidžiančių taisykles, atsakomybę.  

2. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Švietimo įstatymu, mokyklos nuostatais, mokyklos darbo 

tvarkos taisyklėmis, valstybės dokumentais, reglamentuojančiais mokyklų veiklą.  

3. Kiekvienas mokinys privalo žinoti ir vykdyti ne tik šias Taisykles, bet ir mokyklos nuostatus, 

sutarties su mokykla sąlygas, naudojimosi biblioteka, fonoteka ir kt. taisykles.   

4. Mokiniai gyvenantys bendrabutyje privalo žinoti ir vykdyti šias Taisykles, mokyklos nuostatus, 

sutarčių su mokykla ir bendrabučiu sąlygas, bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, naudojimosi 

biblioteka, fonoteka ir kt. taisykles.  

5. Mokinys mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už mokyklos ribų vadovaujasi etikos, 

mandagaus elgesio, atsakomybės už savo poelgius principais, saugo mokyklos garbę.  

 

II. SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

7. Mokinys turi teisę: 

7.1. pagal savo gebėjimus ir poreikius mokytis Mokykloje ir įgyti teikiamą valstybinius standartus 

atitinkantį išsilavinimą ir, baigęs ją, gauti pradinio ir meninio, pagrindinio ir meninio 

išsilavinimo pažymėjimus, brandos atestatą; 

7.2.nustatyta tvarka pasirinkti Mokykloje vykdomas ugdymo programas papildančius ir/ar 

ugdymosi bei meninės saviraiškos poreikius tenkinančius programų modulius, pasirenkamųjų 

dalykų programas, kursus;  
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7.3.  naudotis Mokyklos vadovėliais, biblioteka, fonoteka, dailės skaitykla, salėmis, instrumentais, 

atitinkamais kabinetais savarankiškam darbui Mokyklos nustatyta tvarka, reglamentuojama 

Mokyklos darbo tvarkos taisyklių prieduose. Mokykla pasilieka teisę vienašališkai keisti 

nustatytą tvarką ir pagal poreikį įvesti apribojimus savo nuožiūra; 

7.4.  pasinaudoti laisvo pamokų lankymo galimybe Mokyklos nustatyta tvarka („Laisvo pamokų 

tvarkaraščio skyrimo tvarka“); 

7.5.  vieną kartą (išskyrus nenumatytus atvejus) ugdymo programos metu, iki einamųjų mokslo 

metų birželio 15d. mokinys gali pateikti motyvuotą prašymą dėl meninio ugdymo dalyko 

individualaus mokytojo pakeitimo kitiems mokslo metams; 

7.6. dalyvauti Mokyklos savivaldoje; 

7.7.  teikti prašymą Mokyklos tarybai dėl priėmimo gyventi į Mokyklos bendrabutį, jei Mokinio 

nuolatinė gyvenamoji vieta nėra Vilniaus miesto ribose; 

7.8.  nuo 14 metų sudaryti mokymo sutartį turėdami tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą;  

7.9.  burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla skatina dorovinę, pilietinę, kultūrinę, fizinę 

bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės 

gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos 

įstatymams;  

7.10. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;  

7.11. sulaukę 14 metų, savarankiškai pasirinkti dorinio ugdymo programą;  

7.12. puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;  

7.13. dalyvauti mokyklos savivaldoje;  

7.14. siūlyti mokymo formas, metodus ugdymo turiniui;  

7.15. į socialinę, psichologinę ir pedagoginę pagalbą.  

 

8. Mokinys įsipareigoja: 

8.1. gerbti Lietuvos valstybę, jos simbolius, istoriją ir kultūrą; 

8.2. gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras; 

8.3. laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų, Mokyklos nuostatų, darbo tvarkos 

taisyklių, bendrųjų reikalavimų moksleiviams, tačiau tuo neapsiribojant: 

8.3.1. Mokykloje ir jos teritorijoje nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių ir psichotropinių 

medžiagų, alkoholio, rūkalų (ir el.cigarečių), ginklų (šaunamųjų, šaltųjų ir kt.), dujų balionėlių ir 

pan.; 

8.3.2. Mokyklos patalpose ir teritorijoje, renginiuose už Mokyklos ribų vadovautis etikos, mandagaus 

elgesio taisyklėmis, nežeminti Mokyklos garbės, nediskredituoti Mokyklos, mokytojo ir 

mokinio vardo; 
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8.3.3. dalyvauti Mokyklos organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose, grupiniuose – 

psichologiniuose tyrimuose, apklausose, sąžiningai atlikti paskirtas užduotis; 

8.3.4. dalyvauti Mokyklos organizuojamuose koncertuose, parodose, pleneruose, spektakliuose ir 

kituose kultūriniuose renginiuose; 

8.3.5. tausoti Mokyklos turtą, aplinką, taupiai naudoti energetinius išteklius; 

8.3.6. informuoti individualių užsiėmimų mokytoją apie nedalyvavimą pamokoje, nurodyti priežastis; 

8.3.7. praleidus pamokas, pristatyti gydančio gydytojo, mokyklos bendrabučio slaugytojos ar tėvų 

pažymas, kuriose turi būti nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir priežastis; 

8.3.8. turint gydytojo, tėvų (globėjų) atleidimą nuo fizinio krūvio, jį parodyti dalykų mokytojams ir 

stebėti to dalyko pamokas; 

8.3.9. nežaisti azartinių žaidimų; 

8.3.10. laikytis kitų visuotinai priimtų ir visuomenėje nusistovėjusių moralės normų. 

8.4.  laikytis Mokyklos darbo tvarkos taisyklėse bei jų prieduose reglamentuojamų tvarkos aprašų 

(vaikų turizmo renginių organizavimo aprašo, dalyvavimo tarptautiniuose konkursuose, 

mokomosios meninės vasaros praktikos nuostatų ir kt.); 

8.5.  iki kiekvienų mokslo metų  rugsėjo 15 d. pristatyti klasės auklėtojui galiojančią medicininę  

pažymą, apie privalomą sveikatos patikrinimą arba informuoti auklėtoją, kad ankščiau pateikta 

pažymą dar yra galiojanti.  

8.6.  sąžiningai mokytis pagal patvirtintą ugdymo programą; 

8.7.  pamokų laiku vilkėti pilną Mokyklos uniformą, laikantis uniformos dėvėjimo tvarkos. 

Uniforma visada turi būtų švari ir tvarkinga: 

8.7.1. papildomi bet kokio pobūdžio aksesuarai (neapsiribojant užsienio valstybių atributika) 

nepriimtini, išskyrus vieną porą klasikinių (nekabančių) formų  auskarų, ne didesnių kaip 0,5 

cm, kabantys auskarai – nepriimtini.; 

8.7.2. dėvint uniformą, auskarai matomose netradicinėse vietose (nosyje, lūpoje ir t.t.) – draudžiami. 

8.8. pamokų metu neįrašinėti, nefilmuoti, nefotografuoti kitų Mokyklos bendruomenės narių ir/ar jų 

pokalbių; 

8.9.     nedalyvauti kitoje, su Mokykla nesusijusioje, meninėje veikloje (koncertuose, konkursuose, 

festivaliuose, projektuose ir pan.) pamokų, egzaminų, įskaitų, peržiūrų ir pan. metu be 

Mokyklos žinios; 

8.10. nenaudoti Mokykloje įgytų žinių ir gebėjimų su mokymusi nesuderinamais ar kitokiais 

piktavaliais  tikslais (pvz., nedarkyti bet kokio pobūdžio statinių graffiti ir pan.); 

8.11. meninei saviraiškai savo iniciatyva nenaudoti Mokyklos vardo ir atributikos; 

8.12. saugoti Mokyklos išduotus mokinio ir bibliotekos pažymėjimus (pametus ar kitaip praradus, 

pažymėjimo dublikatas išduodamas už papildomą mokestį); 
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8.12.1. bibliotekos pažymėjimas naudojamas tik Mokyklos teikiamų  paslaugų įgyvendinimui 

(nemokamas maitinimas, prisijungimas prie komp., saviruoša); 

8.12.2. viešajame transporte  Bibliotekos pažymėjimą naudoti draudžiama; 

8.12.3. mokiniai, baigę ar nutraukę mokymąsi iki Mokinio pažymėjime nurodyto jo galiojimo 

termino pabaigos, privalo grąžinti pažymėjimą Mokyklai. Pasibaigus Mokinio pažymėjimo 

galiojimo laikui mokiniai neprivalo jo grąžinti išdavusiai Mokyklai; 

8.13. laiku bei atsakingai informuoti tėvus/globėjus apie ugdymosi pasiekimus, nuobaudas, ugdymo 

programų kitimus, susirinkimus ir kt. prie Mokyklos elektroninio dienyno jungtis asmeniniu 

kodu ir slaptažodžiu; 

8.14. neperduoti tretiesiems asmenims mokinio ir bibliotekos pažymėjimų, prisijungimo kodų ir 

skaitmeninės mokomosios medžiagos; 

8.15. draudžiama plagijuoti, panaudoti kūrinio fragmentą be nuorodos į šaltinį ar kitaip pasisavinus 

autorystę, ir tokį darbą pateikti pasiekimų vertinimui;  

8.16. neskleisti kitų asmenų privatumą, garbę ir orumą įžeidžiančios informacijos (tame tarpe ir 

virtualioje erdvėje); 

8.17. talkinti Mokyklai tvarkant jos aplinką, organizuojant mokyklos renginius; 

8.18. nefotografuoti ir nefilmuoti savo ir kitų pasiekimų be Mokyklos žinios ir šios informacijos 

neviešinti (youtube, facebook ir kt.); 

8.19. saugoti savo asmeninius daiktus. Mokykla už nesaugomų daiktų praradimą atsakomybės 

neprisiima ; 

8.20. nesinaudoti buitiniais elektros prietaisais, be mokytojo žinios jų nejungti;  

8.21. pasibaigus ugdymo procesui nepalikti Mokykloje (klasėse, spintelėse, rūbinėje, persirengimo 

kambariuose ir kt. patalpose asmeninių daiktų). 

8.22. laikytis tvarkos ir persirengimo kambariuose;  

8.23. po koncertų, spektaklių, kitų meninių renginių laiku ir tvarkingus grąžinti sceninius kostiumus, 

muzikinį scenos inventorių;  

8.24. mokykloje ir už jos ribų kultūringai elgtis, mandagiai kalbėti; 

8.25. visur laikytis taisyklių, užtikrinančių savo ir kitų saugumą;   

8.26. sąžiningai vykdyti mokyklos vadovų ir mokytojų nurodymus, savivaldos institucijų nutarimus;  

8.27. laikytis asmens higienos reikalavimų, saugoti savo ir kitų sveikatą; 

8.28. sportinių užsiėmimų metu sporto salėje būti tik su sportiniais bateliais bei sportine apranga. 

 

III. SKYRIUS 

MOKINIŲ NUOBAUDOS 
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9. Už pažeidimus, nesuderinamus su mokinio elgesio normomis, mokyklos nuostatų, mokinių 

elgesio taisyklių, mokyklos vidaus darbo  taisyklių, sutarties su mokykla sąlygų bei viešosios 

tvarkos pažeidimus taikomos nuobaudos:   

9.1. Klasės auklėtojo, direktoriaus pavaduotojų ugdymui, skyriaus (-ų) vedėjo ar direktoriaus 

įspėjimas žodžiu;  

9.2. Direktoriaus įspėjimas raštu:  

9.2.1.1. Nuobauda – pastaba.  

9.2.1.2. Nuobauda – papeikimas.  

9.3. Elgesio svarstymas posėdžiuose už nepažangumą, nuolatinius bendrosios tvarkos taisyklių 

pažeidimus ir galimas sceninės,  koncertinės bei parodinės  praktikos ribojimas.    

9.4. Pranešimas Nepilnamečių reikalų inspekcijai (už sunkų nusikaltimą, piktybinį vidaus tvarkos 

taisyklių pažeidimą).  

9.5. Šalinimas iš mokyklos (už itin grubius pažeidimus).  

10. Visos mokinio gautos drausminės nuobaudos įrašomos į mokinio asmens bylą ir elektroninį 

dienyną.   

IV.    SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

11. Mokiniai skatinami už gerą mokymąsi, pamokų lankomumą, aktyvų dalyvavimą dalykinėse 

olimpiadose, viktorinose, konkursuose, sportinėse varžybose ir kt.  

12. Mokiniai skatinami:  

12.1. žodiniais pagyrimais;  

12.2. pagyrimais, įrašant elektroniniame dienyne; 

12.3. padėkos raštais; 

12.4. apdovanojant knygomis, bukletais ir pan.;  

12.5. kitomis skatinimo formomis.  

 

V. SKYRIUS 

TVARKA PAMOKŲ METU 

 

13. Į kiekvieną pamoką mokinys atsineša reikalingas mokymosi priemones.  

14. Pamokų metu mobilaus ryšio telefonuose turi veikti tylos rėžimas. Telefonais, planšetiniais 

kompiuteriais, garso ar vaizdo technika naudotis galima tik mokytojui leidus  

15. Mokiniai, norintys paklausti ar atsakyti, pakelia ranką.  
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16. Per pamoką mokiniai dirba tyliai, palaiko tvarką, netrukdo mokytojui ir klasės (grupės) 

mokiniams.  

17. Draudžiama atsakinėti be mokytojo leidimo, taisyti kitų mokinių atsakymus, trukdyti 

atsakinėjančiam.  

18. Dalyvaujant mokyklos organizuojamuose testuose, pasiekimų patikrinimuose nusirašinėti 

draudžiama.  

19. Išeiti iš pamokos galima tik leidus mokytojui.  

20. Mokinys atsako už naudojamo mokyklos inventoriaus, mokymosi priemonių priežiūrą.  

21. Pastebėjęs sugadintą inventorių, mokymosi priemonę, praneša mokytojui, kabineto vadovui.  

22. Mokinys  atsako už jam išduotų vadovėlių priežiūrą ir apsaugą.  

23. Vadovėliai turi būti tvarkingai aplenkti, švarūs ir tvarkingi. Mokiniai rašo į tam dalykui skirtus 

sąsiuvinius.  

24. Kūno kultūros pamokose mokiniai dalyvauja vilkėdami sportinę aprangą. Sportinė apranga 

vilkima tik kūno kultūros pamokų metu.  

25. Kūno kultūros pamokų metu mokiniai savo asmeninius daiktus: laikrodžius, mobilius telefonus, 

pinigines ir t.t. saugo persirengimo spintelėse.  

26. Mokiniai gali būti kabinete tik esant mokytojui.  

27. Kiekvienas mokinys sėdi tik jam skirtame suole. Sėdėti ant palangių draudžiama.   

28. Pamokai pasibaigus, mokiniai sutvarko savo darbo vietas, mokymo priemones ir, mokytojui 

leidus, tvarkingai išeina iš kabineto.  

29. Visi mokiniai, praleidę pamokas, turi pristatyti gydančio gydytojo, mokyklos bendrabučio 

slaugytojos ar tėvų pažymas, kuriose turi būti nurodyta nedalyvavimo pamokose data ir 

priežastis.  

30. Baleto skyriaus mokiniams pavėlavus daugiau nei 10 min. į specialybės pamokas ir praleidus 

apšildomuosius pratimus, mokytojas gali paprašyti mokinį stebėti pamoką.   

 

VI. SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS MOKYKLOS 

PATALPOSE 

 

33. Atėjus į mokyklą, nusivelkami viršutiniai rūbai, kurie paliekami rūbinėse.  

34. Rūbinėje reikia laikytis eilės, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasidėti ar pasiimti rūbus, 

avalynę.  

35. Mokiniai, ateinantys į popamokinius užsiėmimus, rūbus pasideda užsiėmimą ar renginį vedančio 

mokytojo nurodytoje vietoje. Masinių renginių metu viršutiniai rūbai paliekami rūbinėse.  
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36. Griežtai draudžiama iš skyriaus patalpų išnešti inventorių.  

37. Mokiniai rūpinasi asmeninių daiktų apsauga, nepalieka jų klasėse išeidami į kitas mokymo ar 

renginių patalpas, išvykdami iš mokyklos.  

38. Rastus pamestus, paliktus be priežiūros daiktus mokiniai pateikia mokyklos budėtojui - 

raktininkui.  

 

VII. SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS PERTRAUKŲ METU 

 

39. Mokykloje ir mokyklos teritorijoje mokiniai, bendraudami tarpusavyje, su mokytojais ir kitais 

mokyklos pedagoginiais bei aptarnaujančiais darbuotojais, kitais asmenimis, privalo elgtis 

kultūringai, pagarbiai.  

40. Koridoriuose ir klasėse mokiniai laikosi saugos reikalavimų: nebėgioja, netriukšmauja, 

nesistumdo.  

41. Sanitariniuose mazguose laikosi higieninių reikalavimų ir taupiai naudoja elektrą, vandenį, 

sanitarines higienos medžiagas.  

42. Draudžiama žaisti azartinius žaidimus, vartoti alkoholį, narkotikus, rūkyti.  

 

VIII. SKYRIUS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS VALGYKLOJE 

 

43. Valgykloje draudžiama stumdyti inventorių, jį laužyti,  triukšmauti, gadinti valgymui skirtus 

įrankius.  

44. Pavalgius indai nunešami į plovyklą.  

45. Už tvarką ir švarą valgykloje atsakingi valgyklos darbuotojai, budintys mokytojai.   

 

IX. SKYRIUS 

MOKINYS TURI BŪTI TOLERANTIŠKAS 

 

46. Gerbti kitų žmonių nuomonę, branginti jų pasitikėjimą.  

47. Būti kuklus, mandagus, paslaugus mokykloje ir viešosiose vietose.  

48. Jokiu būdu nenaudoti fizinės ir psichologinės prievartos.   

49. Mokinys turi stengtis būti naudingas šeimai ir bendruomenei:   

50. Klausyti tėvų ir vyresniųjų šeimos narių, padėti jiems namų darbuose, rūpintis jaunesniaisiais 

šeimos nariais.  
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51. Pagal savo jėgas ir galimybes padėti vaikams, ligoniams, invalidams ir seniems žmonėms.  

52. Nuo netinkamo elgesio sulaikyti draugus ir nepasiduoti blogai draugų įtakai.  

53. Aktyviai dalyvauti visuomenei naudingoje veikloje. Prisidėti prie savo miesto ir mokyklos 

turtinimo ir gražinimo.  

54. Tausoti  asmeninį ir mokyklos visuomeninį turtą.  

 

X. SKYRIUS 

BENDROSIOS TAISYKLĖS DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ 

MEDŽIAGŲ VARTOJIMO BEI KITŲ TEISĖS PAŽEIDIMŲ 

 

55. Mokiniams į mokyklą griežtai draudžiama nešiotis aštrių, degių, sveikatai pavojingų daiktų (dujų 

balionėlių, peilių ir kt.), cigarečių, alkoholinių gėrimų, narkotinių bei psichotropinių medžiagų.  

56. Mokiniams mokykloje ir mokyklos teritorijoje draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus ir 

narkotines bei psichotropines medžiagas, platinti šia tema nelegalią literatūrą.  

57. Draudžiama vartoti necenzūrinius ir kitus asmenį įžeidžiančius žodžius.  

 

XI. SKYRIUS 

ATSAKOMYBĖ 

 

66. Mokiniui piktybiškai sugadinus mokyklai priklausančią nuosavybę, jo tėvai ar globėjai atlygina 

žalą pagal rinkos kainą, vadovaujantis Civiliniu kodeksu.  

67. Mokinys, kuris grubiai pažeidė arba nuolat pažeidinėja Taisykles, gali būti šalinamas iš mokyklos.  

68. Klasių vadovai (kuratoriai) supažindina mokinius su šiomis taisyklėmis pasirašytinai, fiksuojant 

el.dienyno  skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti intruktažai“. 

 

SUDERINTA   
Nacionalinės M.K.Čiurlionio 
menų mokyklos tarybos 
2016 m.  gruodžio 8 d. posėdžio nutarimu Nr. MT1-2 

___________________________ 


