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TELSIU MENU MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS TAISYKLES

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. TelSiq menq mokyklos vidaus tvarkos taisykles (toliau vadinama -Taisykles)
reglamentuoja Mokyklos vidaus tvark4, kurios tikslas daryti itak4 Mokyklos darbuotojq, mokiniq,
kitq mokyklos bendruomends nariq elgesiui, kad geretq jq tarpusavio, taip pat Mokyklos ir
visuomen6s santykiai.

2. Taisykliq nuostatos taikomos tiek, kiek Siq teisiniq santykiq nereglamentuoja Lietuvos
Respublikos istatymai arba kiti teises aktai.

3. UZ Taisykliq igyvendinimq atsako Mokyklos direktorius.

II SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI MOKYKLOS DARBUOTOJAMS

4. Darbuotojams draudZiama darbo metu biiti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo
narkotiniq ar toksiniq medZiagq.

5. Darbuotojai neturi laikyti jokiq asmeniniq maisto produktq ir gerimq matomoje
vietoje, mokiniq, mokyklos bendruomenes nariq ir kitq asmenq aptamavimo vietose ir vartoti
maisto produktq ar gerimq jq aptarnavimo metu.

6. Darbuotojams draudZiama darbo laiku uZsirakinti darbo patalpose, i5skyrus tuos
atvejus, kai teises aktuose nustatlta kitaip.

7. Darbuotojai turi uZtikrinti, kad jq darbo vietoje pa3aliniai asmenys butq tik
darbuotojui esant.

8. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, muzikos instrumentus,
mokymo priemones, transportq, elektros energij4 ir kitus materialinius institucijos ar istaigos
iSteklius.

9. Mokyklos elektroniniais rySiais, galiniais irenginiais, programine iranga, biuro iranga,
kanceliarinemis ir kitomis priemonemis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

10. Darbuotojams draudZiama leisti pa5aliniams asmenims naudotis institucijos ar istaigos
elektroniniais ry5iais, galiniais irenginiais, programine iranga, biuro iranga, kanceliarinemis ir
kitomis priemonemis.

1 1 . Kompiuteriq, ry5iq technikos prieZiiir4 bei remont4 ir taikomosios programines

irangos diegim4 organizuoja ir Siuos darbus atlieka tik atsakingas uZ tai darbuotojas arba uZ 5i4
veikl4 atsakingas juridinis asmuo.

12. Bet kokie praSymai ar Mokyklos direktoriaus tvitinami dokumentai Mokyklos
direktoriui ar ra5tvedZiui privalo bflti pateikti ne veliau kaip likus valandai iki mokyklos
administracijos darbo laiko pabaigos. Veliau pateiktas pra5ymas bus laikomas gautu kit4 darbo
dien4.

III SKYRIUS
APRANGOS IR ISVAIZDOS REIKALAVIMAI

13. Darbuotojai turi blti tvarkingi, jq apranga - Svari, dalykinio stiliaus.
14. Mokyklos direktorius arba jo igaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir

i5vaizda neatitinka Siq Taisykliq reikalavimq, ipareigoja darbuotoj4 ateityje rengtis ir tvarkytis
tinkamai.
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IV SKYRIUS
ELGESIO REIKALAYIMAI

15. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja mokykl4.
16. Mokykloje turi biiti vengiama triukSmo, palaikoma dalykine darbo atmosfera,

darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, mokiniais, mokyklos bendruomenes nariais ir kitais
asmenimis.

17. Darbo metu draudZiama vartoti necenzurinius ZodZius ir posakius.
18. Darbuotojams draudZiama laikyti necenzurinio arba Zeminandio asmens garbg ir

orum4 turinio informacijq darbo vietoje.
19. Darbuotojai privalo uZtikrinti ugdomq mokiniq saugum4. Nedelsiant imtis adekvadiq

priemoniq, pastebejus ar itarus: mokini esant apsvaigus nuo psichotropiniq ar kitq psichikq
veikiandiq medZiagq, mokinio atZvilgiu taikom4 smurl4, patydias ar ivairaus pobiidZio iSnaudojim4.
Suteikti vaikui reikiam4 pagalb4 ir veikti pag al mokykloje patvirtint4 smurlo ir patydiq prevencijos
ir intervencijos vykdymo tvarkq.

VSKYRIUS
DARBUOTOJU ATSAKOMYBE

20. Darbuotojui, paZeidusiam Sias Taisykles, teises aktq nustatyta tvarka taikoma
drausmine atsakomybe.

VI SKYRIUS
MOKINIU PRIEMIMO IR ISVYKIMO TVARKA

21. I mokykl4 priimami mokiniai, gyvenantys TelSiq rajono teritorijoje.
22. I mokykl4 mokiniai priimami remiantis tevq ar kitq pagal istatym4 igaliotq atstovq

pra5ymu.

23. Prie pra5ymo turi b[ti prideta:
1) sveikatos biikles paZyma;
2) atvykstant i5 kitos mokyklos - paZyma apie mokymosi pasiekimus;
3) neigalumo paZymejimo kopija (ei nustatytas nefgalumas);
4) tevq kontaktiniai duomenys (telefono numeris, el. pa5to adresas ir pan.);
24. Direktoriaus isakymo del mokinio priemimo i mokykl4 pagrindu mokinys itraukiamas

i mokiniq duomenq bazg, uZvedama asmens byla. Su tevais sudaroma vaikq priemimo i mokykl4
sutartis, kurios vienas egzempliorius lieka mokykloje, kitas atiduodamas tevams.

25. Priemus mokini iS kitos mokyklos, i buvusiq mokykl4 i5siundiamas praneSimas apie
atvykim4, su pra5ymu atsiqsti mokinio asmens bylos kopij4 ir sveikatos raidos istorij4.

26. I5vykusio mokinio asmens bylos kopija ir sveikatos raidos istorija iSsiundiama ikit4
mokykl4 gavus praneSim4 apie tolimesn! mokymqsi.

27. I5vykgs mokinys direktoriaus isakymu iSbraukiamas iS mokiniq s4raSq, paSalinamas i5
mokiniq duomenq bazes.

VII SKYRIUS
MOKINIU ELGESIO TAISYKLES

28. Mokiniai turi teisg:
1) gauti geros kokybes Svietimo paslaug4;
2) iminties, sqZin6s, religijos, ZodZio laisvg;
3) pasirinkti formalqji Svietim4 papildandias ir neformaliojo Svietimo programas

atitinkandias jo savirai5kos poreikius. Pereiti i5 vienos specialybes i kit4, per metus i5eiti 2 metq
kurs4, pasirinkti mokytoj 4 ( kai tq pati dalykq desto keli mokltojai).
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4) gauti socialing pedagoging, informacing pagalb4, informacij4 apie savo pasiekimq
vertinim4 ir kitq su mokymusi susijusiq informacij q;

5) mokytis savitarpio pagarba gristoje, psichologi5kai, dvasi5kai ir fizi5kai saugioje
aplinkoje, tureti higienos reikalavimus atitinkandius mokymosi krlvf ir darbo viet4; i ne5ali5k4
mokymosi pasiekimq ivertinim4;

6) dalyvauti mokyklos savivaldoje, mokyklos bendruomenes veikloje, kuriant pozityvq
mokyklos mikroklimat4;

7) nustatyta tvarka naudotis mokyklos vadoveliais, biblioteka, koncerlq sale, muzikos
instrumentais, kompiuteriais ir kita iranga ar priemonemis;

8) puoseleti kalbq, kultnr4, paprodius, tradicijas;
9) dalyvauti koncertineje ir visuomenineje veikloje;
10) burtis i mokiniq organizacijas, neprie5taraujandias LR istatymams;
I 1 ) leisti sienlaikra5dius, organizuoti mokyklines Sventes;
12) gauti informacij4 apie save, dalyvauti, svarstantjo elgesi;
13) istatymq nustatyta tvarka ginti savo teise.

29. Mokiniai privalo:
1) laikytis Svietimo istatymu, mokyklos nuostatais, mokymo sutartimi, Siomis

taisyklemis ir kitais mokyklos vidiniais dokumentais nustatytq pareigq, vykdyti mokyklos
administracijos, pedagogq ir kitq darbuotojq teisetus reikalavimus;

2) stropiai ir s4Ziningai mokytis, lavinti savo gabumus, iglti pakankamai Ziniq ir meniniq
igiidZiq tam, kad teisingai pasirinktq tolesni mokymosi ar profesines veiklos keliq, bltq pasiruoSg
savarankiSkam gyvenimui ;

3) biiti mandagls, paslaugls, ir kultiiringi, pagarbiai elgtis su mokytojais, kitais
mokyklos darbuotojais, mokyklos bendruomenes nariais ir mokyklos svediais;

4) kultUringai elgtis, netriuk5mauti, koncertq, konkursq ir mokyklos renginiq metu;
5) tausoti mokyklos patalpas, inventoriq, atlyginti netinkamu elgesiu mokyklai padaryt4

turting Zal4;

6) nevartoti alkoholio, narkotiniq medZiagq, nerlkyti, nelaisti azarlriniq Zaidimq,
nesmurtauti ;

7) nedelsiant reaguoti i smurlo ir patydiq pasirei5kimus, informuoti dalyko mokytol4,
meno kolektyvo vadov4, elgtis pagal patvirtint4 smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos
vykdymo mokykloje tvark4.

8) be prieZasties neveluoti i pamokas, nepraleidineti pamokq; praleidg pamokas kit4
dien4 atne5ti mokytojui tevq (globejq) ar gydl.tojq paZym4;

9) kalbeti taisyklinga kalba, nevartoti necenzuriniq ZodZiq;
10) pamokq, pertraukq, renginiq metu elgtis taip, kad nekiltq pavojus jq padiq ir kitq

sveikatai ir gyr ybei;
11) kiekvien4 dienq ne5iotis ir mokytojo pra5ymu pateikti pasiekimq knygelE;
12) tureti reikalingas pamokai priemones: muzikos instrument4, knygas, s4siuvinius,

ra3ymo priemones ir kt.;
13) palaikyti 5var4 mokykloje irjos teritorijoje;
14) tausoti inventoriq, muzikos instrumentus, mokymo priemones, knygas;
15) i pamokas ateiti tvarkingai apsirengus;
16) laikytis saugos taisykliq: neliesti ap3vietimo lempq, prie5gaisrines apsaugos

priemoniq, elektros rozediq, elektros skydq, negadinti santechniniq irengimq;
17) nebegioti koridoriais, laiptais, sukeliant pavojq sau ir kitiems;
18) nesine5ti ! mokykl4 daiktq, nereikalingq ugdymo procesui, pamokq metu nesinaudoti

mobiliuoju telefonu, garso grotuvais. PaZeidus 3iq nuostat4 netinkamai naudojami daiktai paimami
i5 mokinio, perduodami direktoriui ir gr4Zinami tik tevams (globejams);

19) prie5 kiekvienq mokslo metq pradZi4 pasitikrinti sveikat4 ir pateikti specialybds
mokytojui medicining paLymq apie sveikatos blklE.
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30. Mokiniq skatinimo kriterijai:
1) uZ labai gerus mokymosi pasiekimus;
2) uZ gerus rezultatus konkursuose, festivaliuose, koncertuose;
3) uZ aktyvi4 koncerting, klrybing veikl4, naujas iniciatyvas;
4) uZ taurius, dr4sius poelgius, reagavim4 i smurlo ir patydiq pasirei5kimus.

31. Mokiniq skatinimo priemones:
l) iraSas pasiekimq knygeleje;

^ 
pagyrimas. vieSas pagyrimasl

3) padeka mokiniui ir jo tevams;
4) apdovanojimai: padekos raStai, diplomai, dovanos, prizai;
5) ekskursija, poilsis vasaros stovykloje.

32. Mokiniq drausminimo formos:
1) pastaba ZodZiu;
2) pokalbis (asmeninis, klases kolektyve);
3) pastaba ra5tu;
4) mokiniopasiai5kinimas;
5) mokinio svarstymas atsakingoje mokyklos savivaldos institucijoje;
6) Salinimas i5 mokyklos (ypatingais atvejais).

33. Mokiniq drausminimo priemones ir jq skyrimo pagrindai:
1) mokiniui, per pusmeti praleidusiam 10 pamokq be pateisinamq prieZasdiq, skiriama

pastaba;
2) mokiniui, per pusmeti praleidusiam 15 pamokq be pateisinamq prieZasdiq, skiriamas

papeikimas;
3) mokiniui, per pusmeti praleidusiam 20 pamokq be pateisinamq prieZasdiq, skiriamas

grieZtas papeikimas. Mokinys gavgs grieZt4 papeikim4 uZ pamokq praleidinejim4, kartu su tevais
(globejais) kviediamas i mokyklos tarybos posedi;

4) uZ pamokos trukdym4 mobiliuoju telefonu skiriama pastaba;
5) uZ iZiilq elgesi, smurtavimq, patydias, chuliganizm4, necenzlriniq ZodZiq vartojim4

mokykloje ir trukdym4 ugdymo procesui skiriamas papeikimas;
6) uZ rlkymq mokykloje ir jos teritorijoje, rlkalq atsine5im4 skiriamas grieZtas

papeikimas; nusiZengimui pasikarlojus, informuojamas nepilnamediq reikalq inspektorius;
7) uZ alkoholiniq gerimq, narkotiniq medZiagq vartojim4 mokykloje, atvykim4 i mokykl4

nuo jq apsvaigus arba jq atsineSimq i mokyklq mokiniui, neturindiam 16 metq, skiriamas grieZtas
papeikimas ir apie tai informuojamas nepilnamediq reikalq inspektorius; mokinys;

8) mokinys, turintis bent vieno ar daugiau mokomqiq dalykq neigiamus metinius
iverlinimus, gali buti Salinamas i5 mokyklos.

34. Mokiniq drausminimo tvarka ir pagrindai:
1) pamatg netinkam4 mokinio elgesi mokyklos darbuotojai ispeja mokini ZodZiu. Tais

atvejais, kai mokinys nereaguoja iZoding pastab4, taip pat grubiq, pasikartojandiq paZeidimq
atvejais, apie paZeidimus nedelsiant informuojamas mokinio dalyko mokytojas ir mokyklos
administracija;

2) dalyko mokytojas ar mokyklos direktorius paZeidimo atveju praveda pokalb! su
mokiniu asmeniSkai ar visos klases akivaizdoje, iraSo pastab4 i mokinio pasiekimq knygelg,
pareikalauja mokinio raSytinio pasiaiSkinimo;

3) pastebejus smurto ar patydiq atvej!, mokyklos administracija, dalyko mokytojas, meno
kolektyvo vadovas, koncertmeisteris, darbuotojas, suteikia vaikui reikiam4 pagalb4 ir veikia pagal
mokykloje patvirtint4 smurto ir patydiq prevencijos ir intervencijos vykdymo tvark4;



5

4) dalyko mokytojo ar mokyklos administracijos iniciatyva mokinio elgesys gali btiti
svarstomas Mokyklos taryboj e;

5) apie 33 punkto 3-6 papunkdiuose nurodytas priemones visais atvejais informuojami
mokinio tevai (globejai), reikiamais atvejais informuojamos atsakingos vaiko teisiq apsaugos ar
teisetvarkos institucij os.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

35. Vidaus tvarkos taisykles skelbiamos mokyklos intemeto tinklalapyje.


