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VILNIAUS KREPŠINIO MOKYKLOS 

MOKINIŲ ELGESI0 TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus krepšinio mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių elgesio taisyklės (toliau – Taisyklės) 

reglamentuoja  tinkamą aplinkos sukūrimą, ugdymo režimą, Mokyklos mokinių tinkamą elgesį. Jos 

apibrėžia bendrąsias Mokyklos mokinių elgesio normas su Mokyklos vadovais, treneriais, kitu 

mokyklos personalu, kitais mokiniais, jų tėvais (įtėviais, globėjai, rūpintojų) (toliau – tėvai). Taisyklių 

laikymasis – pagrindinė bendruomenės nario elgesio taisyklė.  

 

II. MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS 

 

2. Kiekvienas Mokyklos mokinys privalo laikytis visų mokymo sutarties sąlygų, šių Taisyklių ir kitų 

mokyklos vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų reikalavimų, bei teisėtų nurodymų. 

3. Mokiniai privalo: 

3.1. į treniruotes ateiti laiku; 

3.2. sportuoti tik su sportine apranga ir avalyne; 

3.3. būti mandagūs bei dėmesingi savo draugams, treneriams, Mokyklos bendruomenės nariams bei 

svečiams; 

3.4. Mokykloje visą dėmesį skirti visapusiškam ugdymui, atidžiai klausytis trenerio aiškinimo, 

susikaupus atlikti užduotis, stropiai vykdyti trenerių nurodymus, aktyviai dalyvauti 

renginiuose, varžybinėje veikloje; 

3.5. lankyti treniruotes, nepraleisti jų be pateisinamos priežasties; 

3.6. būti drausmingi, netrukdyti treneriams ir draugams treniruočių metu; 

3.7. tausoti Mokyklos turtą, sugadinus jį – suremontuoti arba atlyginti materialinius nuostolius; 

3.8. laikytis visų higienos reikalavimų naudojantis mokyklos tualetais bei dušais; 

3.9. nesutarimus spręsti taikiai, neįžeidžiant pašnekovo, nenaudojant fizinės jėgos ir smurto; 

3.10. saugoti savo ir aplinkinių žmonių sveikatą; 

3.11. įvairių renginių, išvykų bei varžybų metu laikytis visų elgesio ir saugumo taisyklių; 

3.12. patys pasirūpinti savo daiktų saugumu; 

3.13. mokiniai privalo reguliariai tikrintis sveikatą ir pateikti savo treneriui gydytojo leidimą    

sportuoti iki nurodyto termino. 

4. Mokiniams draudžiama: 

4.1. Mokykloje elgtis įžūliai, žeminti kito žmogaus asmenybę ir orumą; 

4.2. vėluoti į treniruotes, bėgti iš jų; 

4.3. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus bei įvairiausių rūšių psichotropines medžiagas; 

4.4. žaisti azartinius žaidimus; 

4.5. niokoti mokyklos turtą, aplinką, šiukšlinti mokyklos teritorijoje; 

4.6. savintis svetimus daiktus ir pinigus,  

4.7. niokoti ir gadinti kito mokinio asmeninius daiktus; 

4.8. be Mokyklos vadovų leidimo vestis asmenis, kurie nesimoko Mokykloje; 



4.9. nešiotis į Mokyklą bet kokias pavojingas medžiagas; 

5. Mokinių teisės: 

5.1. mokytis Mokykloje ir pagal savo sugebėjimus bei poreikius įgyti sportinį išsilavinimą; 

5.2. gauti informaciją apie Mokyklos veiklą, švietimo programas, mokymosi formas; 

5.3. mokiniai turi teisę pereiti iš žemesnio sportininkų rengimo etapo į aukštesnį, jeigu įvykdo 

kvalifikacinius reikalavimus ir normas; 

5.4. mokiniai turi teisę ginti Mokyklos garbę miesto, šalies, užsienio varžybose, būti pakviesti į 

Lietuvos atitinkamas rinktines; 

5.5. dalyvauti svarstant ugdymo proceso organizavimo klausimus; 

5.6. gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi susijusią informaciją; 

5.7. treniruotis savitarpio pagarbą grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, 

turėti higienos reikalavimus atitinkanti mokymosi krūvį; 

5.8. naudotis mokyklos sporto salėmis, sportiniu inventoriumi; 

5.9. dalyvauti mokyklos organizuojamuose varžybose, šventėse, išvykose; 

5.10. burtis į vaikų ir jaunimo organizacijas, kurių veikla sąlygoja dorovinę, pilietinę, kultūrinę, 

fizinę ir socialinę brandą; 

5.11. dalyvauti visuomenės gyvenime, taikiuose susirinkimuose, kurių veikla neprieštarauja 

Lietuvos Respublikos įstatymams; 

5.12. įstatymų nustatyta tvarka ginti savo teises. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

6. Mokinių skatinimas: 

6.1. už aktyvią sportinę veiklą yra apdovanojami Mokyklos direktoriaus padėkos raštais, esant 

galimybei – prizais; 

6.2. už prizinių vietų laimėjimą įvairiuose varžybose mokiniai apdovanojami Mokyklos direktoriaus 

padėkos raštais, esant galimybei – prizais; 

6.3. patys gabiausi mokiniai gali būti skatinami piniginiais prizais, apdovanojami savivaldybės 

padėkos raštais. 

7. Esant šių Taisyklių pakartotiniam pažeidimui mokinys gali būti šalinamas iš Mokyklos direktoriaus 

sprendimu. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Šios Taisyklės skelbiamos viešai skelbimų lentoje. 

9. Taisyklių privalo laikytis visi Mokyklos mokiniai. 

10. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos, Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

 

 


