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VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLOS MOKINIŲ ELGESIO
TAISYKLIŲ APRAŠAS
Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos mokinių elgesio taisyklių aprašo nuostatų
privalo laikytis visi Vilniaus rajono savivaldybės sporto mokyklos (toliau – sporto mokyklos)
mokiniai.
MOKINIAI TURI TEISĘ
1. Nemokamai lankyti sporto mokyklos pratybas pagal savo gebėjimus ir poreikius ir įgyti
atitinkamą išsilavinimą.
2. Puoselėti savo kalbą, kultūrą, papročius, tradicijas, tobulinti sportinius įgūdžius, dalyvauti
varžybose, stovyklose ir kt., siekti sportinių ir mokslo laimėjimų, tapti daug pasiekusiais
sportininkais bei atsakingomis ir pilnavertiškomis asmenybėmis.
3. Turėti higienos reikalavimus atitinkančią mokymosi, treniruočių krūvį, gyvenimo ir darbo bei
sporto vietą.
4. Gauti informaciją apie savo pasiekimų vertinimą ir kitą su mokymusi bei treniravimusi
susijusią informaciją.
5. Dalyvauti sporto mokyklos savivaldoje.
6. Nustatyta tvarka gauti ir sporto mokyklos išduotą sportinę aprangą, avalynę, naudoti kitas
mokymo ir sporto priemones.
7. Naudotis įvairia informacija, gauti informaciją apie ugdymą reglamentuojančius dokumentus.
MOKINIAI PRIVALO
8. Laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų, sporto mokyklos elgesio taisyklių aprašo,
nepilnamečių elgesio viešosiose vietose tvarkos taisyklių.
9. Į treniruotes ateiti laiku, nevėluoti.
10. Gerbti mokytojus, trenerius ir kitus sporto mokyklos bendruomenės narius. Pagarbiai
bendrauti su savo bendramoksliais.
11. Privalo laikytis higienos reikalavimų - į pamokas/ treniruotes ateiti švariai, tvarkingai
apsirengus, su sporto apranga.
12. Mokinys privalo lankyti visas pamokas/ treniruotes (jei nesuteikta teisė treniruotis
savarankiškai, arba atleistas nuo pamokų). Savavališkai nepasišalinti iš pamokų/ treniruočių.
13. Išvykstant savaitei ir ilgiau į sporto stovyklas ar varžybas, mokinys privalo suderinti
mokymosi
14. savarankiškai planą su dalykų mokytojais savo mokykloje, direktoriaus pavaduotoju
ugdymui.
15. Bendraudamas privalo kalbėti taisyklinga kalba, nevartoti necenzūrinių žodžių.
16. Mokiniai privalo klausyti sporto mokyklos trenerių – sporto mokytojų ir kitų darbuotojų, ir
vykdyti jų nurodymus.
17. Mokinys privalo tausoti sporto mokyklos inventorių. Už mokinio padarytą materialinę žalą
(sulaužytą ar sugadintą inventorių, sporto aprangą, avalynę ir pan.) mokinio tėvai (globėjai,
rūpintojai) per 10 darbo dienų privalo sugadintą inventorių pakeisti, suremontuoti ar apmokėti

jo remonto išlaidas. Už prarastą sporto aprangą, avalynę mokinys privalo atlyginti žalą pagal
sporto mokyklos pateiktą kainą arba nupirkti naujus.
18. Mokiniai turi rūpintis asmeninių daiktų saugumu, nepalikti vertingų daiktų be priežiūros.
19. Rastus daiktus mokinys turi perduoti treneriui – sporto mokytojui arba sporto mokyklos
administracijai.
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA
1. Sporto mokyklos vykdomos veiklos metu, rūkyti, taip pat ir elektronines cigaretes, vartoti
alkoholį, narkotines ir kitas psichotropines medžiagas, prekiauti jomis, platinti literatūrą
šiomis temomis.
2. Treniruočių metų platinti vaizdo įrašus, literatūrą, laikraščius, žurnalus ir kitus leidinius, kurie
skatina ar propaguoja žiaurų elgesį, smurtą, pornografiją.
3. Draudžiama vartoti energetinius gėrimus, jų turėti, priimti iš kitų asmenų, juos perduoti
bendramoksliams treniruočių metų.
4. Slapta filmuoti, fotografuoti, įrašinėti kitų asmenų (mokinių, mokytojų) veiklą ir pokalbius.
5. Žaisti azartinius žaidimus, smurtauti, keiktis, vartoti necenzūrinius žodžius.
6. Savo elgesiu sukurti kitiems ir sau pavojingas situacijas, suteikti kitiems fizinį skausmą ar
moralinį pažeminimą.
7. Savavališkai pasišalinti iš treniruočių.
8. Treniruočių metu naudotis mobiliaisiais telefonais, ausinukais, mp3, mp4 grotuvais ir kt.
9. Meluoti, apgaudinėti, tyčiotis, atsikalbinėti, nusirašinėti.
10. Niokoti sporto mokyklos turtą.
11. Reikalauti pinigų, versti meluoti kitus mokinius, imti ir gadinti svetimus daiktus.
PAGRĮSTI FIZINIAI VEIKSMAI
12. Sporto mokyklos darbuotojas (administracija, treneriai – sporto mokytojai) pagrįstus fizinius
veiksmus mokinio atžvilgiu gali taikyti tik tais atvejais, kai siekiama:
12.1. apsaugoti mokinį nuo savęs ar kitų asmenų (su) žalojimo;
12.2. užkirsti kelią ir (ar) nutraukti smurtinį mokinio elgesį prieš kitus mokinius, sporto
mokyklos darbuotojus ar kitus aplinkinius asmenis;
12.3. neleisti mokiniui palikti patalpos, jeigu jo pasišalinimas kelia grėsmę jo paties ar kitų
asmenų saugumui;
12.4. nutraukti mokinių tarpusavio muštynes, jei mokinys(-iai) nereaguoja į žodinius sporto
mokyklos darbuotojo paliepimus jas nutraukti;
12.5. nutraukti mokinio veiksmus, kuriais niokojamas turtas, ir (ar) apsaugoti turtą nuo
galimo sunaikinimo ar sugadinimo arba sustabdyti netvarką;
13. Pagrįsti fiziniai veiksmai gali varijuoti nuo stovėjimo tarp mokinių gresiant potencialiam
13.1.atviram jų konfliktui, stovėjimo prieš mokinį, siekiant užkirsti kelią pavojingam
mokinio elgesiui (pavyzdžiui, siekiant atitverti kelią prie lango, jei mokinys grasina
iššokti, ar pan.), vedimo paėmus už rankos, iki mokinio sulaikymo, fiziškai apribojant
mokinio veiksmus. Mokinio sulaikymas gali būti naudojamas tik ekstremaliose
situacijose (pavyzdžiui, kai siekiama nutraukti mokinių muštynes, jeigu nėra kitų
galimybių jų išskirti nenaudojant fizinės intervencijos; kai siekiama nutraukti mokinio
save žalojantį elgesį, jį apglėbiant ir laikant tol, kol mokinys nurims, ir pan.).
14. Fizinis kontaktas su mokiniu yra laikomas tinkamu tokiose situacijose:
14.1. mokinį(-ius) laikant už rankos(-ų), sudarant ratą, žaidžiant žaidimus;
14.2. mokinį vedant už rankos;

14.3. guodžiant mokinį;
14.4. pasveikinant mokinį;
14.5. padedant neįgaliam mokiniui;
14.6. mokant mokinį groti instrumentu, šokti;
14.7. rodant mokiniui, kaip atlikti fizinius pratimus;
14.8. rodant mokiniui, kaip tinkamai laikyti rašymo, piešimo, kitas ugdymosi procese
naudojamas priemones;
14.9. teikiant pirmąją pagalbą.
15. Fiziniai veiksmai laikomi nepagrįstais, draudžiamais ir traktuojami kaip smurtas mokinio
atžvilgiu tokiais atvejais, kai jie:
15.1. naudojami kaip bausmė;
15.2. naudojami norint pademonstruoti savo viršenybę;
15.3. naudojami siekiant sukelti vaikui skausmą;
15.4. naudojama didesnė nei būtina fizinė jėga.
16. Pagrįstų fizinių veiksmų naudojimas neturi kelti grėsmės vaiko gyvybei ir sveikatai

