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GARGŽDŲ VAIKŲ IR JAUNIMO LAISVALAIKIO CENTRO  
MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Gargždų vaikų ir jaunimo laisvalaikio centras (toliau – Laisvalaikio centras) ugdo mokinių 
vertybines nuostatas, leidžiančias tapti doru, atsakingu ir patriotišku žmogumi, gebančiu gyventi ir 
kurti nuolat kintančiame pasaulyje.  

2. Laisvalaikio centras mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja mokinių 
darbą ir vidaus tvarką Laisvalaikio centre bei apibrėžia bendrąsias mokinių elgesio normas ir poveikio 
priemones.  

3. Laisvalaikio centro mokinių elgesio taisyklių nuostatas reglamentuoja Lietuvos 
Respublikos švietimo įstatymas, Vaiko teisių konvencija, Švietimo ir mokslo ministerijos norminiai 
aktai bei kiti teisės aktai. 
 

II SKYRIUS 
MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 
4. Mokinys turi teisę: 
4.1. mokytis savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje; 
4.2. puoselėti savo tautos kalbą, kultūrą, papročius bei tradicijas;  
4.3. kreiptis rūpimais klausimais į mokyklos administraciją, mokytojus ir darbuotojus;  
4.4. turėti savo nuomonę ir ją ginti, tačiau gerbti ir mokytojo nuomonę, asmens laisvės 

žmoniškąją vertę ir požiūrį į gyvenimą, paremtą bendražmogiškų vertybių samprata;  
4.5. gauti padėką ar paskatinimą;  
4.6. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 
5. Mokinys privalo:  
5.1. mokytis pagal savo gebėjimus ir poreikius LR Švietimo įstatymo nustatyta tvarka;  
5.2. pagarbiai bendrauti su mokytojais, mokiniais ir kitais bendruomenės nariais;  
5.3. pastebėjus smurto ar patyčių atvejus Laisvalaikio centre ir jos teritorijoje, pranešti 

mokytojams, Laisvalaikio centro administracijai arba darbuotojui;  
5.4. laikytis Laisvalaikio centre, gatvėje visuomenėje priimtų elgesio normų;  
5.5. atsakingai elgtis virtualioje erdvėje, gerbti savo ir kitų privatumą bei teises;  
5.6. rūpintis savo ir kitų bendruomenės narių saugumu: nedelsiant kreiptis pagalbos į 

suaugusiuosius dėl gresiančio pavojaus, fizinio ir psichologinio smurto, pastebėtų įtartinų asmenų; 
5.7. dalyvauti Laisvalaikio centro renginiuose;  
5.8. palaikyti švarą ir tvarką savo klasėje ir visame Laisvalaikio centre; 
5.9. tausoti ir saugoti Laisvalaikio centro turtą: inventorių, patalpas, baldus ir kt. Sugadinus 

ar sunaikinus turtą, atlyginti padarytą žalą pagal Laisvalaikio centro nustatytą tvarką;  
5.10. rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros;  
5.11. rastus daiktus perduoti Laisvalaikio centro administracijai;  
5.12. gerbti savo valstybės istoriją, simbolius, vadovus, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, 

neįžeidžiant kitų tautų pilietinių jausmų;  
5.13. rūpintis geru Laisvalaikio centro vardu.  
6. Mokiniui draudžiama:  
6.1. fiziškai ar psichologiškai smurtauti, tyčiotis iš mokinių ar kitų Laisvalaikio centro 

bendruomenės narių;   
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6.2. Laisvalaikio centre, jo teritorijoje ar išvykose turėti ir vartoti psichoaktyvias medžiagas 
(tabaką, alkoholį, narkotikus ir kt.) ar būti apsvaigus nuo jų;  

6.3. turėti ginklų, nuodingų medžiagų, pirotechnikos gaminių ar kitų kenksmingų ir sveikatai 
pavojingų daiktų;  

6.4. vartoti necenzūrinius žodžius, žaisti azartinius žaidimus, įžūliai ir provokuojančiai 
elgtis;  

6.5. filmuoti ir fotografuoti Laisvalaikio centro bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus 
negavus asmens sutikimo;  

6.6. platinti informaciją apie asmenį be jo sutikimo per masines informavimo priemones, 
socialinius tinklalapius internete. 

 
II SKYRIUS 

PRIEMONIŲ TAIKYMAS 
 

7. Mokiniui nesilaikant mokinio elgesio taisyklių  mokytojai, administracija ir kiti 
Laisvalaikio centro darbuotojai gali imtis šių drausminimo priemonių: įspėti mokinį žodžiu,  
informuoti jo tėvus (globėjus).  

8. Už pasikartojančius, nuolatinius šių Taisyklių pažeidimus Laisvalaikio centro direktoriaus 
įsakymu gali būti nutraukiama paslaugų teikimo prašymas-sutartis.  

9. Už itin sunkius nusižengimus Laisvalaikio centre, jo teritorijoje, išvykose (kito asmens 
sveikatos sutrikdymą, psichoaktyvių medžiagų vartojimą ar platinimą ir kt.) visada informuojami 
mokinio tėvai (globėjai) ir policija.  

10. Už itin sunkius nusižengimus, mokytojų bei Laisvalaikio centro bendruomenės narių 
garbę ir orumą žeminančius veiksmus mokinys, turintis 16 ir daugiau metų, atsako LR įstatymų 
nustatyta tvarka. 

 
V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 
 

11. Mokinius su šiomis Taisyklėmis supažindina mokytojas. 
12. Mokinių supažindinimas su Taisyklėmis fiksuojamas „Saugaus elgesio ir kiti 

instruktažai“ lape.  
13. Taisyklės skelbiamos Laisvalaikio centro internetinėje svetainėje. 


