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VILNIAUS JUOZO TALLAT-KELPŠOS KONSERVATORIJOS
MOKINIŲ ELGESIO NORMOS
1. Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos konservatorijos (toliau - Konservatorija) mokinių elgesio
normos (toliau – Normos) reglamentuoja mokinių elgesį šioje ugdymo įstaigoje.
2. Normos parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos (LR) Konstitucija, LR Vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatymu, LR Švietimo įstatymu bei kitais teisės aktais.
I. MOKINIŲ TEISĖS
3. Mokiniai turi teisę naudotis visomis LR Konstitucijoje, LR vaiko teisių apsaugos pagrindų
įstatyme, LR Švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose numatytomis teisėmis ir laisvėmis.
4. Kiekvienas mokinys turi teisę:
4.1. į nemokamą mokymą Konservatorijoje;
4.2. gauti valstybinius standartus atitinkantį pagrindinį (II d.) ar vidurinį išsilavinimą pagal
specializuoto ugdymo krypties kartu su muzikos ugdymu programas;
4.3. gauti geros kokybės ugdymą;
4.4. rinktis Konservatorijos siūlomus pasirenkamuosius dalykus, užsienio kalbą, mokymosi
lygį, dalykų modulius;
4.5. keisti pasirinktą mokymosi specializaciją pagal Konservatorijoje nustatytą tvarką;
4.6. gauti socialinę, psichologinę pagalbą;
4.7. gauti numatytą įstatymuose ir kituose teisės aktuose valstybės paramą;
4.8. būti apgyvendintiems bendrabutyje, vadovaujantis bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklėmis;
4.9. dalyvauti Konservatorijos savivaldos institucijose;
4.10. dalyvauti koncertinėje, kūrybinėje ir kitoje LR įstatymams neprieštaraujančioje
veikloje;
4.11. turėti higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą, mokytis sveikoje ir saugioje
aplinkoje;
4.12. naudotis saviruošai skirtomis Konservatorijos klasėmis ir muzikos instrumentais;
4.13. naudotis bibliotekos fondais, skaitykla, internetu;
4.14. į nešališką mokymosi pasiekimų vertinimą;
4.15. į minties, sąžinės, religijos, žodžio laisvę;
4.16. į visiems lygias galimybes ir sąlygas skleisti savo gebėjimus.
II. MOKINIŲ PAREIGOS
5. Sudarius mokymo(si) sutartį, laikytis visų jos sąlygų, Konservatorijos mokinių elgesio
normų ir kitų tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų.
6. Vykdyti Konservatorijos vadovybės, pedagogų ir kitų darbuotojų teisėtus reikalavimus.
7. Gerbti save, kitus mokinius, pedagogus, vadovybę ir visus Konservatorijos darbuotojus,
paisyti jų nuomonės.
8. Gerbti savo mokymo įstaigą, jos simbolius, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
9. Pagal savo gebėjimus stropiai mokytis.

10. Pasiekus aukštų atitinkamos ugdymo srities rezultatų, atstovauti Konservatorijai
konkursuose, festivaliuose, projektuose ir kituose renginiuose.
11. Konservatorijoje su savimi turėti Mokinio pažymėjimą.
12. Sąžiningai ir laiku atlikti klasės, namų ir kontrolines užduotis, laikyti įskaitas ir
egzaminus.
13. Tinkamai pasiruošti pamokoms, turėti visas individualias mokymosi priemones.
14. Dėvėti švarius, estetiškai tvarkingus rūbus, pamokų metu klasėse nesėdėti su kepure,
sportine apranga, striuke ar paltu ir pan.
15. Į kūno kultūros pamokas atsinešti sportinę aprangą ir avalynę.
16. Būti punktualiais, nevėluoti į pamokas.
17. Nepraleisti pamokų be pateisinamų priežasčių.
18. Kasmet profilaktiškai tikrintis sveikatą, vykdyti sanitarijos ir higienos reikalavimus.
19. Gerbti ir tausoti asmeninę, kitų asmenų ir Konservatorijos nuosavybę.
20. Talkinti tvarkant Konservatorijos aplinką, organizuojant kultūrinius renginius.
21. Saugoti ir tausoti knygas, vadovėlius. Pametus ar sugadinus bibliotekos knygas,
vadovėlius, sumokėti rinkos dydžio mokestį arba pakeisti lygiaverčiu leidiniu.
22. Darbo vietą klasėje prižiūrėti patiems. Pastebėjus sugadintą inventorių, tuoj pat pranešti
Konservatorijos budėtojui, klasės vadovui ar mokytojui. Už sugadintą Konservatorijos inventorių,
technines mokymo priemones atsako kaltininkai. Žala atlyginama sugadintą inventorių sutvarkant,
suremontuojant ar pakeičiant nauju arba sumokant už padarytą žalą pagal tuo metu galiojančius
įkainius.
23. Gerbti valstybinę, savo gimtąją kalbą ir kultūrą, kitas kalbas ir kultūras.
24. Savo mokymusi ir elgesiu prisidėti prie Konservatorijos prestižo kėlimo.
III. MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
25. Rūkyti, vartoti alkoholį, energetinius gėrimus, narkotines, psichotropines medžiagas,
žaisti azartinius žaidimus.
26. Disponuoti gyvybei bei sveikatai pavojingais daiktais ir medžiagomis, platinti literatūrą
šiomis temomis.
27. Atsinešti į Konservatoriją ar jos teritoriją garso ir/ar vaizdo įrašus, literatūrą ar kitą
spaudą, kuri skatina ir propaguoja diskriminaciją, žiaurų, šiurkštų elgesį, smurtą, patyčias,
pornografiją.
28. Slapta filmuoti ar fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų veiklą ir pokalbius.
29. Naudoti bet kurią smurto formą (psichologines, fizines patyčias, patyčias kibernetinėje
erdvėje).
30. Perduoti savo prisijungimo prie virtualių mokymosi ar informacinių aplinkų
slaptažodžius bei siųsti iš mokytojų gautas nuorodas kitiems asmenims.
31. Pamokų metu draudžiama:
31.1. naudotis mobiliuoju telefonu, ausinukais ir kitomis priemonėmis, nesusijusiomis su
ugdymo procesu ir trukdančiomis darbui pamokoje;
31.2. valgyti, gerti gėrimus, kramtyti kramtomąją gumą;
31.3. be priežasties išeiti iš klasės, vaikščioti po Konservatoriją, trukdyti mokytojui vesti
pamoką.
32. Teršti mokyklos patalpose ir aplinkoje.
33. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas.
34. Meluoti, vogti, apgaudinėti, nusirašinėti, savo vardu pateikti kitų atliktus ar sukurtus
darbus.
35. Savavališkai išeiti iš pamokų, vestis į Konservatoriją pašalinius asmenis.
36. Gadinti ar pasisavinti Konservatorijos turtą.

IV. MOKINIŲ SKATINIMO PRIEMONĖS
37. Įrašas elektroniniame dienyne.
38. Pagyrimas, viešas pagyrimas.
39. Padėka mokiniui (raštu arba žodžiu) ir jo tėvams.
40. Dovana, ekskursija.
41. Mokiniai skatinami:
41.1. už pasiekimus mokslo, meno, sporto srityse;
41.2. už labai gerą mokymąsi;
41.3. už gerą pamokų lankymą;
41.4. už aktyvią veiklą, naujas iniciatyvas;
41.5. už atstovavimą Konservatorijai olimpiadose, konkursuose, festivaliuose ir kituose ne
Konservatorijos organizuotuose renginiuose;
41.6. už aktyvų darbą Konservatorijos savivaldos organizacijose;
41.7. už taurius, drąsius poelgius, neleidimą padaryti nusižengimą, pažeidėjo sulaikymą;
41.8. už aktyvią koncertinę veiklą.
V. MOKINIŲ DRAUSMINIMO PRIEMONĖS
42. Mokinių drausminimui gali būti taikomos šios priemonės:
42.1. mokyklos darbuotojo pastaba žodžiu ir/ar raštu;
42.2. pokalbiai ir svarstymas klasėje, Mokinių taryboje, Vaiko gerovės komisijos posėdyje;
42.3. direktoriaus įsakymu reiškiamas raštiškas įspėjimas, papeikimas, kuris įsegamas į
mokinio asmens bylą, o ypatingu atveju – sutarties su mokiniu nutraukimas;
42.4. pranešimas policijai apie piktybinį, pasikartojantį ar grubų mokinio elgesį ar teisės
pažeidimą ir kt.;
42.5. kreipimasis į savivaldybės Vaiko gerovės komisiją, pagal LR vaiko minimalios ir
vidutinės priežiūros įstatymą.
43. Už mokymo(si) sutarties nevykdymą, šiurkščius ar sistemingus šių taisyklių pažeidimus
mokiniui gali būti siūloma pereiti mokytis į kitą mokyklą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
44. Normos skelbiamos mokyklos internetinėje svetainėje www.konservatorija.lt
45. Su Normomis mokinius pasirašytinai supažindina klasės vadovas.
_____________________________________________
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