PATVIRTINTA
VšĮ KLSRM direktoriaus 2009-09-11įsakymu Nr.V-10
(VšĮ KLSRM direktoriaus 2013 m. birželio 14 d. įsakymo
Nr. V-49 nauja redakcija)
VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS LAIVŲ STATYBOS IR REMONTO MOKYKLA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS

1. VšĮ Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokyklos (toliau – Mokyklos) Mokinių elgesio taisyklės (toliau –
Taisyklės) reglamentuoja Mokyklos mokinių saugaus elgesio ir mokymosi tvarką. Jų tikslas – kurti geranorišką ir saugią
Mokyklos aplinką visiems bendruomenės nariams.
2. Visi Mokyklos mokiniai turi laikytis Mokinių elgesio taisyklių reikalavimų bei vadovautis moralės ir etikos
principais.
3. Mokyklos istorija:
1936 metais įkurta švietimo įstaiga – profesinė mokykla pavadinimu Amatų mokykla. Nuo 1936 iki 1990 metų
mokyklos pavadinimas pasikeitė penkis kartus ir paskutinis pavadinimas buvoo Klaipėdos laivų statytojų mokykla.
1996 metais prie Klaipėdos laivų statytojų mokyklos buvo prijungta Klaipėdos laivų remontininkų mokykla ir
1996 m. rugpjūčio 30 d. įregistruota pavadinimu Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla.
2006 m. lapkričio 2 d. Mokykla pertvarkyta ir pakeitė juridinį statusą į viešąją įstaigą.
Mokykla yra valstybinė ir savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos
civiliniu ir darbo kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įsatymu, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro
įsakymais, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymu, kitais teisės aktais, savo įstatais.
II. MOKINIŲ TEISĖS

3. Mokiniai turi teisę:
3.1. į nemokamą mokymą Mokykloje;
3.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį išsilavinimą;
3.3. nustatyta tvarka naudotis Mokyklos vadovėliais, biblioteka, interneto ryšiu, sporto sale, teorinio ir praktinio
mokymo kabinetais ir dirbtuvėmis;
3.4. ne pamokų metu būti skaitykloje, ruoštis pamokoms, skaityti mokslinę, grožinę ar periodinę spaudą;
3.5. apsigyventi Mokyklos bendrabutyje (gyvenantiems ne Klaipėdos mieste);
3.6. gauti stipendiją ir materialinę paramą pagal Mokyklos patvirtintus Stipendijų ir materialinės paramos
skyrimo nuostatus;
3.7. gauti akademines atostogas dėl sveikatos būklės;
3.8. gauti socialinę pedagoginę pagalbą;
3.9. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją (už ką buvai
įvertintas, kodėl ir pagal kokius kriterijus);
3.10. Mokyklos tarybai ar direktoriui pateikti klausimus ar prašymus raštu ir per 10 d.d. gauti atsakymus;
3.11. dalyvauti savivaldos institucijų veikloje, įvairiuose popamokiniuose renginiuose, neformaliojo ugdymo
būreliuose, projektinėje veikloje pagal savo poreikius ir pomėgius;
3.12. būti supažindinti su saugos ir sveikatos reikalavimais bei mokykloje galiojančiomis bei tvarkomis
(taisyklėmis);
3.13. mokytis higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje aplinkoje;
3.14. ginti savo teises Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
III. MOKINIŲ PAREIGOS

4. Mokiniai privalo:
4.1. stropiai ir sąžiningai mokytis pagal savo sugebėjimus, gerbti mokytojus, bendramokslius ir kitus
bendruomenės narius;
4.2. atlikti mokytojų skirtas namų užduotis, turėti mokymuisi reikalingas priemones;
4.3. nevėluoti į pamokas, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties, apie neatvykimą informuoti grupės vadovą.
Praleistas pamokas gali pateisinti gydytojų pažymomis ar kitų įstaigų išrašytais dokumentais, tėvų (globėjų) prašymais ne
daugiau kaip tris dienas iš eilės du kartus per pusmetį (apie mokinių neatvykimą tėvai (globėjai) informuoja grupės
vadovą telefonu);
4.4. pamokų, popamokinės veiklos, organizuotų švenčių ir išvykų metu laikytis mokytojų, vadovų, grupės vadovų
nurodymų, saugaus elgesio taisyklių;
4.5. laikytis higienos reikalavimų, Mokykloje vilkėti tvarkingus ir švarius drabužius;
4.6. kūno kultūros ir praktinio mokymo pamokose vilkėti specialią aprangą ir avalynę. Atleisti mokiniai nuo
pamokos ar nuo praktinio mokymo pamokos privalo stebėti pamoką iki pabaigos;
4.7. laikytis saugos ir sveikatos taisyklių vykdnat veikla kabinetuose, dirbtuvėse, praktinio mokymo patalpose;
4.8. asmeniškai atsakyti už savo darbo vietą bei mokymo priemones kabinete, bibliotekoje ar mokomosiose
dirbtuvėse.
4.9. pamokų metu išjungti mobilaus telefono garsą;
4.10. tausoti Mokyklos turtą, taupyti elektros energiją, vandenį;
4.11. už padarytą Mokyklai žalą atsakyti įstatymų numatyta tvarka;
4.12. valgykloje pavalgius nunešti indus į tam skirtą vietą, vykdyti budėtojų nurodymus;
4.13. gyvenant bendrabutyje laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
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4.14. turėti mokinio pažymėjimą ir jį pateikti prašant bet kuriam Mokyklos darbuotojui;
4.15. laikytis mokinio elgesio taisyklių Mokyklos teritorijoje ir viešose vietose.
5. Mokinių elgesys mokomosiose dirbtuvėse ir praktikos metu:
5.1. kiekvienas mokinys privalo laiku atvykti į savo darbo vietą ir vykdyti vadovaujančių darbuotojų nurodymus;
5.2. dirbti leidžiama tik tiems mokiniams, kurie yra instruktuoti pagal saugos ir sveikatos bei gaisrinės saugos
taisykles;
5.3. darbo vietą mokinys privalo palikti tvarkingą ir švarią, perduoti tinkamą darbui;
5.4. dirbtuvėse ir praktikos vietose griežtai draudžiama užsiimti pašaliniais darbais.
IV. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA

6. Mokiniams Mokykloje griežtai draudžiama:
6.1. rūkyti;
6.2. vartoti necenzūrinius žodžius;
6.3. teršti aplinką;
6.4. gadinti Mokyklos turtą;
6.5. sėdėti ant palangių;
6.6. savintis svetimus daiktus;
6.7. naudoti psichologinį ar fizinį smurtą prieš kitus;
6.8. žaisti materialinės naudos siekiančius (azartinius) žaidimus;
6.9. slapta (be asmens sutikimo) filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų, darbuotojų)
veiklą ir pokalbius;
6.10. pamokų metu naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis; nesusijusiomis su mokymo
procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;
6.11. atsinešti ir naudoti pirotechnikos priemones, ginklus ar kitus sveikatai pavojingus daiktus ar medžiagas;
6.12. atsinešti garso ir vaizdo įrašus, literatūrą, kitus spaudos leidinius, kurie skatina ar propaguoja žiaurų elgesį,
smurtą, pornografiją;
6.13. Mokyklos patalpose garsiai klausytis muzikos ar kitų garso įrašų;
6.14. atsinešti į mokyklą kitų mokymo procesui nereikalingų daiktų;
6.15. sėdėti pamokose su striukėmis, paltais, kepurėmis, gobtuvais ir pan.;
6.16. sąmoningai trukdyti darbą pamokose;
6.17. vartoti ir pardavinėti alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas;
6.18. ateiti į mokyklą pavartojus alkoholio, narkotinių ir kitų psichotropinių medžiagų.
VI.

GALIMI PAVOJAI IR RIZIKOS VEIKSNIAI

7. Pavojingi veiksniai pasitaikantys mokomosiose dirbtuvėse:
7.1. veikiantys įrenginiai;
7.2. kliuvinys;
7.3. elektros srovė;
7.4. nepakankamas apšvietimas;
8. Kenksmini veiksniai:
8.1. terminiai nudegimai;
8.2. dulkės, garai, aerozoliai;
8.3. fizinė perkrova;
8.4. triukšmas.
9. Organizacinės saugos priemonės:
9.1. vykdyti nustatytus drausminančius reikalavimus ir mokytojų bei vadovų nurodymus;
9.2. naudoti asmenines apsaugos preimones;
9.3. nepradėti dirbti neišklausius instruktavimų;
9.4. naudoti darbo įrankius tik pagal paskirtį.
VII. MOKINIŲ FINANSINĖ ATSAKOMYBĖ

10. Už nepilnamečio mokinio padarytą materialinę žalą (sulaužytą ar sugadintą inventorių, prirašinėtus,
subraižytus suolus, suplėšytas ar pamestas knygas ir pan.) atsako jis ir jo tėvai (globėjai).
11. Mokyklos administracija gali paprašyti tėvų (globėjų) iki nurodyto termino sugadintą inventorių pakeisti,
suremontuoti ar sumokėti jo remonto išlaidas pagal pateiktus dokumentus.
12. Už sugadintą turtą ar padarytą materialinę žalą tyčiniu ar netyčiniu būdu pilnamečiai mokiniai atsako
Civilinio kodekso numatyta tvarka.
VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Mokinius su “Mokinių elgesio taisyklėmis“ supažindina mokytojas ar grupės vadovas pasirašytinai (1 priedas
„ ...... grupės mokinių supažindinimo su Mokinių elgesio taisyklėmis kortelė“) ir šį dokumentą įklijuoja pirmo kurso
profesinio mokymo dienyno gale, numeruojant lapus tolesne seka.
__________________________________________

