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ŠIAULIŲ MENŲ MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių elgesio taisyklės grindžiamos Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Vaiko
teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiais aktais.
2. Menų mokykla ugdo mokinių vertybines nuostatas, leidžiančias jam tapti doru, atsakingu
ir patriotišku žmogumi, gebančiu sėkmingai gyventi ir kurti nuolat kintančiame pasaulyje.
3. Menų mokyklos mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) apibrėžia bendrąsias
mokinių elgesio normas Menų mokykloje bei jos teritorijoje vykstančių renginių ir Menų mokyklos
organizuojamų renginių už Menų mokyklos ribų metu, mokinių skatinimą ir nuobaudas.
II SKYRIUS
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
4. Kiekvienas mokinys turi teisę:
4.1. rinktis Menų mokykloje siūlomas ugdymo programas;
4.2. gauti mokymo ir kitų valstybės institucijų paramą atskleidžiant ir ugdant talentus bei
gabumus;
4.3. ugdytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje
aplinkoje;
4.4. dalyvauti Menų mokyklos savivaldoje, renginiuose;
4.5. kreiptis rūpimais klausimais į Menų mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;
4.6. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises;
4.7. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;
4.8. į nešališką pasiekimų ir pažangos įvertinimą;
4.9. naudotis kabinetuose esančiu inventoriumi;
4.10. į saviraiškos laisvę, nekenkiant kitiems;
4.11. dalyvauti ir teikti siūlymus dėl ugdymo proceso ir Menų mokyklos veiklos tobulinimo;
4.12. į minties, sąžinės, religijos ir žodžio laisvę;
4.13. į visiems vienodas galimybes ir lygias sąlygas skleisti savo gebėjimus bei talentą;
4.14. gauti informaciją apie save, dalyvauti, svarstant jo elgesį;
4.15. gauti geros kokybės ugdymą;
4.16. darbo dienomis būti Menų mokyklos patalpose nuo 8.30 iki 20.00 val., kitu laiku – tik
raštu ar elektroniniu būdu leidus administracijai.
5. Kiekvienas mokinys įsipareigoja:
5.1. laikytis visų neformaliojo vaikų švietimo paslaugų teikimo sutarties sąlygų, šių taisyklių
ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
5.2. nevėluoti ir nepraleisti užsiėmimų be pateisinamos priežasties;
5.3. stropiai ir sąžiningai atlikti užduotis, vykdyti teisėtus nurodymus;
5.4. gerbti mokytojus, mokinius ir kitus bendruomenės narius;
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5.5. atstovauti Menų mokyklą tarptautiniuose, respublikiniuose, miesto renginiuose,
festivaliuose, konkursuose, parodose, šventėse;
5.6. nenaudoti smurto, fizinės ir psichologinės prievartos prieš mokinį, mokytoją ar kitą
darbuotoją, nevartoti necenzūrinių žodžių, demonstruoti nepadorius gestus;
5.7. saugoti, tausoti Menų mokyklos turtą ir inventorių, atlyginti padarytą žalą;
5.8. nevartoti, neplatinti ir nesinešioti narkotinių ir psichotropinių medžiagų, alkoholio,
tabako gaminių;
5.9. susipažinti ir laikytis saugaus elgesio taisyklių ugdymo proceso metu;
5.10. pasikeitus gyvenamajai vietai, kontaktiniams telefonų numeriams, operatyviai
informuoti būrelio, kolektyvo, studijos mokytoją;
5.11. nenaudoti Menų mokykloje ir jos teritorijoje sveikatai pavojingų daiktų;
5.12. virtualioje erdvėje neskleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančios informacijos,
užsiėmimų metu nesinaudoti mobiliojo ryšio priemonėmis, nefotografuoti ir neįrašinėti kitų Menų
mokyklos bendruomenės narių pokalbių;
5.13. nesikviesti į Menų mokyklą pašalinių asmenų;
5.14. nežaisti azartinių žaidimų;
5.15. laikytis higienos reikalavimų, taupyti elektros energiją, vandenį, elgtis drausmingai ir
kultūringai;
5.16. vykstant į renginį už miesto ribų turėti tėvų/globėjų sutikimą;
5.17. laiku sumokėti mėnesinį (5,00 Eur) mokestį už ugdymą(-si);
5.18. pertraukų metu Menų mokyklos koridoriuose ir kitose patalpose elgtis kultūringai,
nebėgioti, netriukšmauti, savo elgesiu ir veiksmais nesukelti pavojaus savo ir draugų saugumui,
negadinti inventoriaus ir patalpų;
5.19. rūpintis geru Menų mokyklos vardu.
6. Mokiniui draudžiama:
6.1. naudoti smurtą, fizinę ir psichologinę prievartą prieš mokinį, mokytoją ar kitą darbuotoją,
vartoti necenzūrinius žodžius, demonstruoti nepadorius gestus;
6.2. vartoti, platinti ir nešiotis narkotinių, psichotropinių medžiagų, alkoholio, tabako
gaminių;
6.3. naudoti Menų mokykloje ir jos teritorijoje sveikatai pavojingus daiktus;
6.4. virtualioje erdvėje skleisti kitų asmenų privatumą pažeidžiančią informaciją, užsiėmimų
metu naudotis mobiliojo ryšio priemonėmis be mokytojo leidimo, fotografuoti ir įrašinėti kitų Menų
mokyklos bendruomenės narių pokalbius;
6.5. kviestis į Menų mokyklą pašalinius asmenis;
6.6. žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis;
6.7. pertraukų metu Menų mokyklos koridoriuose ir kitose patalpose bėgioti, triukšmauti,
savo elgesiu ir veiksmais sukeliant pavojų savo ir draugų saugumui;
6.8. gadinti inventorių ir patalpas.
III SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
7. Mokiniai skatinami: žodžiu (pagyrimas), raštu (padėkos raštas, Menų mokyklos
tinklalapyje), galimybe dalyvauti išvykoje ar įteikiant atminimo dovaną:
7.1. Už aktyvų dalyvavimą Menų mokyklos veikloje, puikius pasiekimus, įvairius išskirtinius
nuopelnus, puikų renginių organizavimą ir kt:
7.1.1. mokytojų pagyrimais žodžiu, raštu;
7.1.2. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka – padėkos raštas (parodų, įvairių konkursų
dalyviams, nugalėtojams);
7.1.3. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka metų geriausiems mokiniams (įteikiama
renginyje „Metų geriausias“);
7.1.4. direktoriaus įsakymu reiškiama padėka kitomis progomis;

3
7.1.5. mokiniams ar mokinių grupei gali būti įteikiama atminimo dovana ar organizuojama
išvyka.
8. Mokiniui, pažeidusiam šias Taisykles, taikomos drausminės auklėjamojo poveikio
priemonės:
8.1. Mokiniui nesilaikant Taisyklių, mokytojai, administracija ir kiti Menų mokyklos
darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį žodžiu, prašyti parašyti
pasiaiškinimą, informuoti jo tėvus ar globėjus ir siūlyti jį svarstyti direkcinės tarybos posėdyje;
8.2. Mokinys praleidęs be pateisinamos priežasties vieną mėnesį ir nesumokėjęs mokesčio,
nesilaikantys mokinių elgesio taisyklių, įspėjus apie tai tėvus ar globėjus gali būti išbrauktas iš Menų
mokyklos mokinių sąrašų. Išbraukimas įforminamas direktoriaus įsakymu;
8.3. Už itin sunkius nusižengimus Menų mokykloje ar išvykose (kito asmens sveikatos
sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą) iš karto informuojami mokinio tėvai ar
globėjai ir policija;
8.4. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei bendramokslių garbę ir orumą žeminančius
veiksmus Mokytojų tarybos siūlymu, Menų mokyklos tarybos sprendimu mokiniui gali būti
pasiūloma nebelankyti Menų mokyklos.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
9. Priimtą į Menų mokyklą mokinį su šiomis Taisyklėmis supažindina mokytojas mokslo
metų pradžioje.
10. Būrelių, kolektyvų, studijų mokytojai mokinius supažindina su saugaus elgesio išvykose,
viešose vietose taisyklėmis, darbo ir tvarkos taisyklėmis darbo vietose.
11. Mokinių supažindinimas su mokinių elgesio taisyklėmis fiksuojamas užsiėmimų
dienyno skyriuje „Saugaus elgesio ir kiti instruktažai“.
12. Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius su Taisyklėmis, jei pastebi, kad mokiniai
aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų elgesio normų.
________________________

