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LIETUVOS KURČIŲJŲ IR NEPRIGIRDINČIŲJŲ UGDYMO CENTRO
MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.Šis dokumentas apibrėžia Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centro
(toliau Centro) mokinių elgesio taisykles: jų teises, pareigas ir atsakomybes.
Patvirtindama šį dokumentą Centro administracija siekia kurti saugią mokymosi ir
gyvenimo aplinką, ugdyti už savo poelgius atsakingą ir savo šalies įstatymus bei žmones
gerbiančią asmenybę.
2.Centro mokiniai privalo laikytis dokumente nurodytų elgesio taisyklių,
įsipareigoja jų nepažeisti, o, įvykus pažeidimui, prisiimti visą atsakomybę už savo elgesį.
II. MOKINIO TEISĖS
3.Naudotis Visomis Lietuvos Respublikos Konstitucijoje, įstatymuose, Vaiko
teisių apsaugos konvencijoje numatytomis teisėmis ir laisvėmis bei ginti jas įstatymų
numatyta tvarka.
4.Gauti informaciją apie mokymosi programas, savo pasiekimų vertinimą, kitą
su mokymusi susijusią informaciją, mokytis pagal gebėjimus ir gauti valstybinius
standartus atitinkantį išsilavinimą.
5.Mokytis ir gyventi higienos reikalavimus atitinkančioje, sveikoje ir saugioje
aplinkoje.
6.Gauti psichologinę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę, informacinę
ir pirmąją medicininę pagalbą.
7.Dalyvauti savivaldos veikloje, įvairiuose renginiuose, projektinėje veikloje
pagal poreikius, pomėgius ir galimybes.
8.Naudotis biblioteka, kabinetuose esančiu inventoriumi, IT įranga mokymosi
tikslams ir laikantis nustatytų naudojimosi instrukcijų.
9.Naudotis lietuvių gestų kalbos vertėjo paslaugomis.
10.Nemokamai gyventi bendrabutyje.
11.Nemokamai maitintis įstatymų numatyta tvarka.
III. MOKINIO PAREIGOS
BENDROSIOS TAISYKLĖS
12.Atvykstu į Centrą griežtai laikydamasis eismo taisyklių ne vėliau, kaip 5
min. iki pamokos pradžios.
13.Dalyvauju visose pamokose, neformaliojo ugdymo užsiėmimuose, pamokų
ruošoje.
14.Sveikinuosi su pedagogais, svečiais, kitais centro darbuotojais.

15.Viršutinius rūbus kabinu drabužinėje, nepalieku kišenėse raktų ar kitų
vertingų daiktų. Už visus ne vietoje paliktus asmeninius daiktus atsakau pats.
16.Taupau elektros energiją, vandenį, saugau visą Centro patalpose esantį turtą.
17.Neliečiu priešgaisrinės signalizacijos čiaupų, daviklių ir gesintuvų.
18.Saugau individualius klausos aparatus, klasėje esančias FM sistemas,
kompiuterinę ir TV įrangą.
19.Dėl mano kaltės sugadintą Centro turtą remontuoju pats, mano tėvai arba
nuostolius atlyginu vadovaudamasis žalos atlyginimo aktu.
20.Skubiai informuoju pedagogus ar administraciją apie galimai nusikalstamą
kitų mokinių veiklą, pavojų sveikatai, Centro ar asmens turto pasisavinimą, sugadinimą.
21.Mobiliuoju telefonu naudojuosi tik per pertraukas ir laisvu nuo užsiėmimų
metu.
22.Pas gydytoją ar slaugytoją einu per pertrauką (išskyrus ypatingus atvejus).
23.Susirgęs tą pačią dieną informuoju klasės vadovą.
24.Praleidęs pamokas 1 - 3 dienas, atnešu pateisinantį tėvų raštelį, o daugiau,
nei 3 dienas – gydytojo pažymą.
25.Dalyvauju Centro vidaus ir aplinkos tvarkymo darbuose.
26.Nuo 5 klasės sąžiningai budžiu klasėje, valgykloje ir miegamajame.
REIKALAVIMAI APRANGAI IR IŠVAIZDAI
27.Dėviu tvarkingus, švarius, kuklius, kūną pridengiančius drabužius.
28.Mano aprangos stilių pabrėžiančius galvos apdangalus dėviu laisvalaikiu.
29.Saikingai naudoju kosmetiką ir papuošalus.
30.Tvarkingai šukuojuosi, skutu barzdą ir ūsus.
31.Sportinę aprangą dėviu tik kūno kultūros pamokose ir sportinių renginių
metu.
32.Sportinę aprangą ir avalynę laikau klasėje, persirengiu persirengimo
kambaryje.
PAMOKOJE
33.Į pamoką ateinu po pirmojo skambučio, išeinu pamokai pasibaigus.
34.Įėjus mokytojui, administracijos atstovui ar svečiui atsistoju.
35.Stropiai mokausi, atlieku visas savarankiškas ir kontrolines užduotis, namų
darbus, turiu visas mokymuisi reikalingas priemones.
36.Laisvos pamokos metu užsiimu savišvieta bibliotekoje arba savo klasėje.
37.Esu drausmingas ir mandagus, netrukdau kitiems, nevaikštau po klasę be
mokytojo leidimo.
38.Turėdamas gydytojo pažymą apie atleidimą nuo kūno kultūros pamokų, iš
sporto salės išeinu tik mokytojui leidus.
39.Dėl blogos savijautos nuo pamokų atleidžia gydytoja (slaugytoja). Kitais
atvejais atleidžia dalyko mokytojas, klasės vadovas arba direktoriaus pavaduotojas
ugdymui.
40.Po pamokos sutvarkau savo vietą klasėje, kabinete.
41.Kramtomąją gumą kramtau, valgau, arbatą ir kitus gaiviuosius gėrimus geriu
pamokai pasibaigus.
42.Pamokoje mokaus, o renginiams ruošiuos po pamokų.
PERTRAUKŲ METU IR LAISVALAIKIU
43.Elgiuos mandagiai, vykdau budinčio mokytojo (auklėtojo) nurodymus.

44.Koridoriuje vaikštau ramiai, nesistumdau, netriukšmauju, netrankau durų,
nešiukšlinu, nesilaistau vandeniu ir nesimėtau sniegu.
45.Sėdžiu ant kėdės ir suolo, bet ne ant stalo ar palangės.
46.Viešai nedemonstruoju intymios draugystės.
47.Į biblioteką einu pamokoms pasibaigus.
48.Socialiniuose tinklapiuose bendrauju tik pamokoms pasibaigus.
BENDRABUTYJE
49.Vykdau auklėtojų, naktinių auklių nurodymus.
50.Išeidamas iš bendrabučio į pamokas, sportinę aprangą ir visas kitas
reikalingas priemones nešuos į klasę.
51.Į bendrabutį grįžtu pamokoms pasibaigus.
52.Miegamajame ir buities kambaryje budžiu pagal iš anksto sudarytą grafiką:
šluostau dulkes, kasdien plaunu grindis, šiukšles išnešu į konteinerį.
53.Asmeninius daiktus, higienos reikmenis spintoje ir spintelėje tvarkau
kasdien.
54.Miegamojo raktu ir kambario užrakinimu rūpinuosi pats, pinigų ir kitų
vertingų daiktų kambaryje nelaikau, už jų saugumą atsakau pats.
55.Baldus kambaryje perstatau tik auklėtojai leidus.
56.Buities ir poilsio kambariais, dušinėmis naudojuos nustatyta tvarka,
nepalieku šiukšlių.
57.Laikausi priešgaisrinės saugos reikalavimų, buitiniais elektros prietaisais
naudojuos tik buities kambaryje griežtai pagal instrukciją.
58.Greitai gendančius maisto produktus laikau šaldytuve.
59.Išeidamas į pamokas ir nakčiai išjungiu mobiliųjų telefonų, kompiuterių
įkroviklius.
60.Išeidamas į miestą ar išvykdamas namo pasakau auklėtojai ir užsirašau
išvykų registravimo sąsiuvinyje.
61.Iš miesto grįžtu iki 21.30, o jeigu nespėju grįžti laiku, informuoju budinčią
auklėtoją SMS žinute.
62. 22.00-7.00 ilsiuosi savo kambaryje, nevaikštau į svetimus kambarius ir
leidžiu ilsėtis kitiems.
VALGYKLOJE
63.Ateinu valgyti nustatytu laiku, nespardau durų, netriukšmauju, nesistumdau,
gerbiu budintį mokytoją, auklėtoją ir valgyklos darbuotojas.
64.Tausoju valgyklos turtą: baldus, staltieses, stalo įrankius, valgau kultūringai,
nemėtau maisto, nereikalauju jo iš kitų.
65.Pavalgęs nunešu nešvarius indus į plovyklą.
66.Budžiu pagal iš anksto suderintą grafiką. Budėti ateinu likus 15 min. iki
pamokos pabaigos. Po budėjimo į pamoką galiu pavėluoti ne daugiau 10 minučių.
III. MOKINIO ATSAKOMYBĖ
CENTRE IR JO TERITORIJOJE DRAUDŽIAMA:
67.Tyčiotis, naudoti fizinę jėgą prieš bet kurį bendruomenės narį, smurtauti.
68.Fotografuoti, filmuoti mokinius, pedagogus ir kitus centro darbuotojus be jų
sutikimo, viešinti nuotraukas bei filmuotą medžiagą socialiniuose tinklapiuose ar kitaip.
69.Pamokoje naudotis mobiliaisiais telefonais, kitaip mokytojas turi teisę paimti
telefoną iki pamokos pabaigos.

70.Pamokos metu bendrauti socialiniuose tinklapiuose ir naudotis kompiuteriu
ne mokymosi reikmėms.
71.Keiktis, rašyti įžeidžiančias SMS žinutes, reikalauti pinigų ar daiktų iš kitų
mokinių.
72.Laužyti ar kitaip gadinti, naikinti, vogti ir savintis kitų nuosavybę.
73.Rūkyti, vartoti bei platinti alkoholinius gėrimus, narkotines, toksines
medžiagas.
74.Žaisti kortomis ir kitus azartinius žaidimus.
75.Bendrabutyje naudotis kompiuteriais po 22.00 val.
76.Atsinešti pirotechnikos gaminius, peilius, degtukus bei kitas sveikatai ir
saugumui pavojingas medžiagas.
77.Rašinėti ant suolų, stalų, kitų baldų, sienų, šiukšlinti, mėtyti nuorūkas.
78.Pamokų ir pertraukų metu išeiti už centro teritorijos ribų.
79.Kviestis į bendrabutį pašalinius asmenis.
80.Nešti iš valgyklos į klases, miegamuosius ar kitas patalpas maistą ir indus.
81.Lipti per langus ant stogo.
PASKATINIMAI IR NUOBAUDOS
82.Mokiniai skatinami: už gerą ir labai gerą mokymąsi, elgesį, lankomumą,
padarytą pažangą, draugiškumą, paslaugumą, pareigingumą, aktyvią sportinę ir
visuomeninę veiklą.
83.Skatinimo priemonės: padėka žodžiu, padėka raštu, asmeninė dovanėlė,
išvyka, ekskursija.
84.Mokiniai drausminami už mokinio taisyklių pažeidimus.
85.Drausminimo priemonės: pastaba, tėvų ar globėjų informavimas, elgesio
svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, įspėjimas žodžiu, įspėjimas raštu, papeikimas,
griežtas papeikimas, laikinas nušalinimas nuo pamokų, pašalinimas iš bendrabučio,
pašalinimas iš Centro.
86.Jei visos taikytos priemonės nepadeda, teikiami dokumentai Policijos
komisariatui dėl administracinio poveikio priemonių ir LR Vaiko minimalios ir vidutinės
priežiūros įstatymo taikymo.
87.Už kiekvieną taisyklių pažeidimą taikoma tik viena nuobauda.
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