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ŠIAULIŲ JAUNŲJŲ GAMTININKŲ CENTRO 

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 
 

  I. MOKINIŲ PAREIGOS 
 

1. Dalyvauti JGC savivaldoje, renginiuose. 
2. Nenaudoti fizinio, psichologinio smurto prieš JGC bendruomenės narius. 
3. Neatsinešti, nevartoti alkoholio, narkotinių, toksinių medžiagų, nerūkyti JGC arba jo 

teritorijoje. 
4. Tausoti ir saugoti JGC turtą, padarytą žalą centrui atlyginti pagal rinkos kainą, vadovaujantis 

Civiliniu kodeksu. 
5. JGC kabinetuose, koridoriuose palaikyti tvarką, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį. 
6. Nešiukšlinti JGC patalpose ir teritorijoje. 
7. Mokėti Savivaldybės nustatytą mokestį už ugdymą. 
8. Draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius, keiksmažodžius. 
9. Kultūringai elgtis būrelio užsiėmimų, renginių metu, viešose vietose, sveikintis su mokytojais, 

draugais, kitais JGC bendruomenės nariais, svečiais. 
10. Gerbti JGC, jo simbolius. 
11. Iki einamojo mėnesio 10 d. pranešti būrelio mokytojui, jei žada nebelankyti būrelio. 
12. Rūpintis asmeninių daiktų saugumu. Nepalikti vertingų daiktų be priežiūros. 
13. JGC, renginių už JGC ribų, ekskursijų metu laikytis saugaus elgesio reikalavimų. 
 

II. MOKINIŲ TEISĖS 
 
14. Laisvu noru rinktis siūlomą ugdymą JGC. 
15. Dalyvauti JGC savivaldoje. 
16. Jei mokinys yra socialiai remtinas, Savivaldybės nustatyta tvarka būti atleistam nuo 

mokesčio už ugdymą. 
17. Kilus nesutarimams tarp mokinio ir JGC darbuotojo, kreipiamasi į JGC direktorių. Jei 

direktoriaus sprendimas netenkina bent vienos pusės, kreipiamasi į Mokyklos tarybą. 
18. Į išvykas, ekskursijas mokiniai vyksta tik su mokytoju(-ais), gavus direktoriaus leidimą 

(įforminama įsakymu). 
 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 
 
19. Mokiniams gali būti taikomos šios skatinimo priemonės: 
19.1. pagyrimas; 
19.2. padėka (raštu); 
19.3. atminimo dovanos; 
19.4. ekskursijos; 
19.5. kitos skatinimo formos. 
 

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
 
20. Mokiniams, nesilaikantiems Mokinio elgesio taisyklių, taikomos šios drausminės 

nuobaudos: 
20.1. būrelio mokytojo pastaba (žodžiu); 
20.2. svarstymas būrelio kolektyve, mokytojų tarybos posėdyje; 
20.3. direktoriaus pastaba; 
20.4. direktoriaus papeikimas; 
20.5. direktoriaus griežtas papeikimas; 
20.6. mokiniui gavus drausminę nuobaudą, būrelio mokytojas informuoja raštu mokinio tėvus 

arba globėjus; 
20.7. šalinimas iš JGC. šalinimo klausimą svarsto mokytojų taryba. jei mokytojų taryba 

šalinimui pritaria, direktorius teikia svarstyti centro tarybai. Centro tarybos sprendimas yra galutinis; 
20.8. mokinio nusižengimai įforminami drausmės pažyma, kuri registruojama ir saugoma 

raštinėje; 
21. Drausminė nuobauda galioja 1 metus nuo skyrimo datos. 

 


