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VILNIAUS BALIO DVARIONO DRŠIMTMETĖS MUZIKOS MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

l. Mokinio elgesio taisyklės (toliau - Taisyklės) nustato Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės 

muzikos mokyklos (toliau - Mokyklos) mokinių elgesio taisykles Mokykloje, jos teritorijoje ir 

prieigose, Mokykloje vykstančiuose renginiuose bei Mokyklos organizuojamuose renginiuose, 

kurie vyksta už Mokyklos ribų, mokinių, mokinių ir mokytojų bei kitų bendruomenės narių, 

Mokyklos svečių tarpusavio santykiuose. 

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos 

Švietimo įstatymu, Lietuvos Respublikos Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymu, 

Lietuvos Respublikos Vaiko teisių pagrindų įstatymu, Vaiko teisių konvencija, Lietuvos 

Respublikos Vyriausybės nutarimais, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos norminiais teisės 

aktais, Formalųjį švietimą papildančiomis ugdymo programomis, Mokyklos nuostatais bei 

kitais teisės aktais ir siekiant sukurti Mokykloje ir jos aplinkoje saugią, draugišką ir 

bendradarbiavimu pagrįstą atmosferą bei reglamentuoti mokinių elgesio normas. 

3. Taisyklės apibrėžia šiuos tikslus: 

3.1. ugdytis gyvenimui būtinas socialines ir asmenines kompetencijas; 

3.2. stropiai mokytis, dalyvauti Mokyklos veikloje; 

3.3. būti atsakingam (punktualiai ir reguliariai lankyti Mokyklą, gerbti kitų teises); 

3.4. ugdyti ir skleisti savo gebėjimus ir talentą; 

3.5. ugdyti pagarbų santykį su kitais žmonėmis, mandagų elgesį ir bendrąją kultūrą; 

4. Siekiant tvarkos ir drausmės būtina, kad pagarba, atidumas ir nuoširdus bendravimas su 

kitais taptų įpročiu, o kiekvienas asmuo jaustų atsakomybę už save ir kitus. 

5. Mokinių interesams atstovauja mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

6. Šių Taisyklių privalo laikytis kiekvienas Mokyklos mokinys. 

7. Mokyklos bendruomenės nariai turi teisę teikti siūlymus dėl Taisyklių pakeitimų, kurie 

aptariami Mokyklos taryboje. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

8. Mokinio teisės: 

8.1.  gauti informaciją apie Mokyklos siūlomas programas, mokymosi formas, mokomuosius 

dalykus, specialybes; 

8.2. pagal savo gebėjimus ir poreikius pasirinkti formaliojo švietimo programas papildančius ir 

jo saviraiškos poreikius tenkinančius šių programų modulius, pasirenkamųjų dalykų programas, 

kursus; 

8.3. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

8.4. gauti geros kokybės švietimą; 

8.5. organizuoti renginius, konkursus bei dalyvauti ir atstovauti Mokyklai įvairiuose 

renginiuose, projektuose ir pan.; 

8.6 į apsaugą nuo smurto; 

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

turėti higienos reikalavimus atitinkančius mokymosi krūvį ir aplinką; 



8.8. į nešališką mokymosi pasiekimų įvertinimą; 

8.9. dalyvauti Mokyklos savivaldoje; 

8.10. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises; 

8.11. į nuoseklų ir ilgalaikį meninių ir bendrųjų kompetencijų ugdymą mokykloje; 

8.12. išsakyti savo nuomonę neįžeidžiant kitų Mokyklos bendruomenės narių; 

8.13. reikalauti, kad būtų imtasi prevencinių priemonių prieš psichologinį ir fizinį smurtą, 

garbės, orumo pažeidimą. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS 

 

9. Mokinio pareigos: 

9.1. tėvams (globėjams, rūpintojams) pasirašius mokymo sutartį, laikytis Lietuvos Respublikos 

įstatymų, Mokyklos mokymosi sutarties sąlygų, mokinių elgesio taisyklių ir kitų Mokyklos 

tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų; 

9.2. lankyti Mokyklą, stropiai ir atsakingai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti 

mokytojus ir kitus Mokyklos bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų; 

9.3. tausoti Mokyklos turtą, muzikos instrumentus, mokymo priemones; 

9.4. sugadinus Mokyklos inventorių, muzikos instrumentus, patalpas ar kitą turtą nuostolius 

atlyginti; 

9.5. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą ir teises; 

9.6. atsinešti pamokoms reikalingas mokymosi priemones; 

9.7. savo elgesiu nesukelti pavojaus kitų sveikatai; 

10. Lankomumas: 

10.1. mokinys privalo reguliariai ir punktualiai lankyti Mokyklą; 

12.2. pateikti specialybės mokytojui pateisinamus už praleistas pamokas ne vėliau kaip per dvi 

darbo dienas nuo paskutinės neatvykimo dienos. Grįžus į Mokyklą, pateikti pateisinančius 

dokumentus. 

11. Elgesys: 

11.l. mandagiai elgtis su Mokyklos bendruomenės nariais ir Mokyklos svečiais; 

11.2. mokymosi metu į Mokyklą ateiti švariai ir tvarkingai apsirengus; 

11.3. tausoti ir saugoti Mokyklos ir bendruomenės narių turtą, inventorių, patalpas, muzikos 

instrumentus, baldus, natų rinkinius, knygas, kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) atsakyti už 

tyčia sugadintą inventorių, muzikos instrumentus ir kitą turtą bei atlyginti padarytą žalą; 

11.4. pertraukų metu kabinetuose, koridoriuose, laiptinėse, rūbinėje, bibliotekoje ir kitose 

Mokyklos patalpose bei kieme laikytis saugaus elgesio taisyklių: nešiukšlinti, nesimušti, 

nesityčioti, nesispjaudyti, nečiuožinėti turėklais, nešokinėti nuo laiptų ar kitų aukštų daiktų, 

nebėgioti, netriukšmauti, nesėdėti ant palangių, nesistumdyti, nežaisti pavojingų sveikatai 

žaidimų, nesimėtyti sniego gniūžtėmis ar kitais daiktais, nešaudyti petardomis nedaryti kitų 

veiksmų, kurie sukeltų pavojų sau ar aplinkiniams; 

11.5. visuomet elgtis saugiai ir atsakingai savo ir kitų atžvilgiu; 

11.6. palaikyti švarą ir tvarką Mokykloje bei jos teritorijoje: nešiukšlinti, nespjaudyti, nelipdyti 

kramtomosios gumos ant stalų, kėdžių, muzikos instrumentus ir sienų, nepiešti ant Mokyklos 

inventoriaus, muzikos instrumentų ir sienų, nelaužyti medžių; 

11.7. pastebėjus sugadintą Mokyklos turtą, muzikos instrumentus, apie tai nedelsiant pranešti 

mokytojui ar kuriam kitam Mokyklos darbuotojui; 

11.8. rūpintis savo asmeninių daiktų saugumu; 

11.9. renginių/užsiėmimų metu gerbti save ir kitus, nevėluoti į juos, tausoti Mokyklos turtą, 

muzikos instrumentus ir inventorių, palaikyti tvarką ir švarą renginio/užsiėmimo vietoje, 

vykdyti renginio/užsiėmimo vadovų nurodymus; 

11.10. išvykstant iš Mokyklos, grąžinti mokymo priemones. 

 



IV SKYRIUS 

MOKINIAMS DRAUDŽIAMA 

 

12. Mokiniui draudžiama: 

12.1. Mokykloje ir jos teritorijoje arba už jos ribų tyčiotis, užgaulioti kitus, naudoti arba 

propaguoti fizinį, psichologinį, seksualinį smurtą, lytinę/rasinę/religinę nesantaiką, žaisti 

azartinius žaidimus, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius; 

12.2. rūkyti ir vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines medžiagas, naudoti 

elektronines cigaretes bei vartoti necenzūrinius žodžius ar gestus, taip pat draudžiama ateiti į 

Mokyklą ar jos teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ir psichotropinių medžiagų, būti 

prisirūkiusiems, apsvaigusiems Mokykloje, renginių metu, vartoti tabaką, alkoholį, narkotikus, 

psichotropines ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, prekiauti jomis, platinti šia tema 

nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius; 

12.3. į Mokyklą neštis su mokymusi nesusijusių daiktų: šaunamųjų ginklų, cigarečių ar 

elektroninių cigarečių, kvaišalų, peilių, dujų balionėlių, degtukų, žiebtuvėlių, sprogmenų, 

pirotechnikos priemonių, narkotinių medžiagų, alkoholio, švirkštų ir pan.; 

12.4. turėti ir vartoti energetinių gėrimų bei nealkoholinių (alaus, kokteilių) gėrimų; 

12.5. vagiliauti ir žaisti azartinius žaidimus (kortomis ir kita); 

12.6. pamokoje ir oficialių renginių metu naudotis (bendrauti arba žaisti) mobiliuoju telefonu 

ar kitais išmaniaisiais įrenginiais be mokytojo leidimo; 

12.7. filmuoti ar fotografuoti Mokyklos teritorijoje mokinių, mokytojų, kitų darbuotojų veiklą, 

nesusijusią su ugdymu bei platinti informaciją apie asmenį ne ugdymo tikslais be jo sutikimo 

masinėmis informavimo priemonėmis, socialiniais tinklais internete; 

12.8. sudarinėti turtinius sandorius, nesusijusius su ugdymu (pirkti - parduoti); 

12.9. į Mokyklos patalpas vestis (neštis) gyvūnus (šunis, kates ir pan.). 

 

V SKYRIUS 

MOKINIO ATSAKOMYBĖ IR DRAUSMINIMAS 

 

13. Apie netinkamą mokinio elgesį (pažeidė mokinio elgesio taisykles, nereagavo į mokytojo 

pastabas) pamokos ar pertraukos metu, mokytojas informuoja administraciją tarnybiniu 

pranešimu. Taip pat informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

14. Situacijai negerėjant, mokiniui surinkus per mėnesį 3 arba daugiau tarnybinių pranešimų 

mokinys kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisijos 

posėdį. 

15. Jei mokinys ir toliau elgiasi netinkamai yra informuojamas Vilniaus miesto savivaldybės 

Bendrojo ugdymo skyrius. Už mokinio pareigų, apibrėžtų Lietuvos Respublikos Švietimo 

įstatyme ir Mokyklos nuostatuose, nevykdymą, Mokyklos vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą, 

mokiniams drausminimo priemones taiko mokytojas, Mokyklos vadovai, savivaldos 

institucijos, teisėsaugos organai, remiantis Lietuvos Respublikos Vaiko teisių) apsaugos 

pagrindų įstatymu Nr. I-1234 gali būti taikomos šios priemonės. 

16. Drausminimo priemonės: 

16.1. individualus pokalbis (su mokytoju, Mokyklos direktoriaus pavaduotoju ugdymui, 

direktoriumi ir kt.); 

16.2. pastaba žodžiu; 

16.3. pastaba raštu; 

16.4. svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje (mokinys, kuris nuolatos pažeidinėja 

Mokinio elgesio taisykles kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) yra kviečiamas į Vaiko gerovės 

komisijos posėdį); 

16.5. svarstymas Metodinės tarybos posėdyje, kuriame gali būti pareikšta: 

16.5. l. direktoriaus pastaba (žodžiu/raštu, įrašant į asmens bylą); 

16.5.2. direktoriaus papeikimas (raštu, įrašant į asmens bylą); 



16.6. už tyčia sugadintą ar sunaikintą Mokyklos turtą žalą atlygina mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai). Žalos dydį įvertina Mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta komisija; 

16.7. Mokykloje, pasibaigus ugdymui, įvykus tarp mokinių konfliktui, už vaikų elgesį atsako 

mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). 

17. Mokyklos direktorius drausmines nuobaudas skiria įsakymu. 

18. Mokykla, dėl objektyvių priežasčių negalinti užtikrinti mokiniui, besimokančiam pagal 

formalųjį švietimą papildančias ugdymo programas, psichologinės, specialiosios pedagoginės, 

specialiosios ar socialinės pedagoginės pagalbos, suderinusi su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), 

pedagogine psichologine Vaikų teisių apsaugos tarnyba, siūlo jam mokytis kitoje mokykloje 

(Remiantis Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymo 29 str. 10 punktu). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

19. Šiose Taisyklėse nenurodyti reikalavimai, kurių privalu laikytis ir su kuriais mokiniai 

supažindinami konkrečiose veiklose, yra pateikti atskiruose aprašuose, tvarkose ar kituose 

dokumentuose. 

20. Su Mokinio elgesio taisyklėmis mokinius supažindina specialybės mokytojas ar kitas 

direktoriaus įgaliotas asmuo. Taip pat informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai). 

21. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, keičiantis įstatymams, keičiant Mokyklos darbo 

organizavimą. 

22. Taisyklės skelbiamos viešai (Mokyklos internetinėje svetainėje). 

 

________________________ 

 

 

 


