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KAUNO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ MOKYKLOS
MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. MOKINIŲ TEISĖS
1. Mokinys turi teisę:
1.1. Mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius;
1.2. Gauti nešališką mokymosi pasiekimų (į)vertinimą ir visą informaciją apie savo
pasiekimus;
1.3. Nemokamai naudotis vadovėliais, esančiais mokyklos bibliotekos fonduose;
1.4. Gauti aktualią su mokymusi susijusią informaciją (pasirenkamuosius dalykus,
modulius, popamokinę, meninę, kultūrinę veiklą ir kt.);
1.5. Gauti stipendiją ir kitą materialinę paramą, jeigu mokosi pagal profesinio mokymo
programas, siekdamas įgyti pirmąją kvalifikaciją.
1.6. Mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje klasėje, savitarpio pagarba grįstoje,
psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje;
1.7. Turėti žodžio, minties, religijos laisvę. Visi kilę ginčai sprendžiami demokratiškai,
laikantis žmogaus teisių,
1.8. Burtis į mokinių organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę,
fizinę bei socialinę brandą, lavintis saviugdos ir saviraiškos būreliuose, dalyvauti visuomenės
gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams;
1.9. Būti supažindintas su saugos reikalavimais bei mokinių vidaus tvarkos taisyklėmis;
1.10. Įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises.
II. MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
2. Mokinys privalo:
2.1. Sudarius mokymo(si) sutartį, laikytis visų jos sąlygų, mokyklos tvarką
reglamentuojančių dokumentų reikalavimų;
2.2. Stropiai ir sąžiningai mokytis, tinkamai atlikti mokytojo užduotas užduotis;
2.3. Gerbti mokytojus, kitus mokinius, tėvus, mokyklos bendruomenės narius bei svečius;
2.4. Gerbti kitų asmenų teises ir nepažeisti jų orumo.
2.5. Laiku ateiti į pamokas, nepraleidinėti jų be priežasties. Pamokas praleidęs mokinys
privalo klasės vadovui ar mokyklos administracijai pateisinti praleistas pamokas ne vėliau kaip
grįžimo į Mokyklą dieną.
2.6. Prieš filmuodamas, fotografuodamas kitus asmenis, įrašydamas jų kalbą, mokinys
turi gauti šių asmenų sutikimą.
2.7. Mokykloje laikytis mokinių vidaus tvarkos taisyklių, atliekant praktiką – įmonių
darbo tvarkos taisyklių;
2.8. Į mokyklą atsinešti visas tai dienai reikalingas mokymo(si) priemones;
2.9. Rengtis tvarkingais, estetiškais ir švariais rūbais. Sportinę aprangą ar avalynę
naudoti tik kūno kultūros pamokose. Per pamokas nedėvėti viršutinių lauko rūbų (striukių, paltų,
kepurių, pirštinių);
2.10. Saugoti savo sveikatą, laikytis asmens higienos reikalavimų. Laikytis sveikatos
apsaugos ministro – operacijų vadovo ir mokyklos nustatytų būtinų sąlygų dėl COVID19 Grėsmės mokantis bendrojo ugdymo ir profesinio ugdymo.

2.11. Laikytis švaros ir tvarkos mokykloje ir jos teritorijoje, tausoti inventorių, vadovėlius.
Sugadintą mokyklos turtą mokinys privalo pataisyti ar padengti materialinius nuostolius;
2.12. Dalyvauti mokyklos renginiuose;
2.12. Organizuoti užklasinius renginius, prisiimant atsakomybę už tvarką ir rimtį jų metu;
2.13. Padėti silpnesniam, skriaudžiamam, reikalingam pagalbos.
2.14. Pastebėjus smurto ar patyčių atvejus (žodinius, fizinius ar internetinėje erdvėje)
nedelsiant informuoti Mokyklos administraciją, grupės vadovą, socialinį pedagogą ar poiliciją.
3. Mokiniams draudžiama:

3.1. Vartoti kvaišalus, svaiginamuosius gėrimus;
3.2. Rūkyti ir turėti tabako ar elektroninių cigarečių mokykloje ir mokyklos teritorijoje
–
100 metrų spinduliu nuo mokyklos;
3.3. Vartoti necenzūrinius žodžius;
3.4. Bet kokia forma(žodine, fizine, virtualiai) pažeisti kito asmens teises – patyčios,
smurtas, fizinės, žodinės ar virtualios priekabės, terorizmas, rasizmas, seksualinis priekabiavimas.
3.5. Grasinti, reikalauti pinigų, imti svetimus daiktus;
3.6. Trukdyti darbą per pamokas, užsiėmimus ar renginius.
3.7. Neštis į mokyklą daiktus, kurie keltų grėsmę sveikatai ir gyvybei, juos naudoti;
3.8. Įžeidinėti mokytojus, bendramokslius, visą mokyklos bendruomenę, svečius;
3.9. Naudotis mobiliaisiais telefonais ar kitais įrenginiais, nešiojamaisiais kompiuteriais,
grotuvais pamokų metu, išskyrus atvejus, kai mokytojui šios priemonės yra būtinos suplanuotam
ugdymo procesui.
3.10. Vartoti energetinius gėrimus, jų turėti ar juos perduoti.
4. Mokinys drausminamas, baudžiamas už pareigų nevykdymą, mokinių vidaus tvarkos
taisyklių, mokyklos nuostatų, Lietuvos Respublikos įstatymų pažeidimus:
1) perspėjant žodžiu;
2) informuojant tėvus, mokyklos bendruomenę;
3) kviečiant į Mokinio gerovės komisijos posėdžius;
4)direktoriaus įsakymu pareikštu įspėjimu, papeikimu, griežtu papeikimu;
5. Nutraukiant stipendijos ir kitos materialinės paramos mokėjimą:
5.1. Praleidus ir nepateisinus 10 pamokų (stipendija nemokama 1 mėn.)
5.2. Mokiniui, kuris turi bent vieną nepatenkinamą I pusmečio ar II pusmečio pažymį,
stipendija neskiriama pusmečiui.
5.3. Pareiškus mokiniui papeikimą, jam nemokama stipendija už 1 mėnesį.
5.4. Pareiškus mokiniui griežtą papeikimą, jam nemokama stipendija už 2 mėnesius.
6. Už šiurkščius ar sistemingus mokyklos ar įmonės, kurioje atlieka profesinį mokymą,
vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus, mokiniai gali būti šalinami iš mokyklos.
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
1. Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu dienos.
2. Direktoriaus patvirtintos mokinių vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos mokyklos
interneto tinklalapyje.
3. Mokinius su Taisyklių reikalavimais supažindina grupės vadovas pasirašytinai.

