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MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRO UGDYTINIŲ ELGESIO
TAISYKLĖS
I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Marijampolės moksleivių kūrybos centro ugdytinių elgesio taisyklės (toliau –
Taisyklės) nustato Marijampolės moksleivių kūrybos centro (toliau – Centro) ugdytinių teises,
pareigas ir elgesio taisykles Centro patalpose ir teritorijoje bei vykstančių ir Centro organizuojamų
renginių už Centro ribų metu.
2. Taisyklės privalomos visų amžiaus grupių ugdytiniams.
II.

UGDYTINIŲ TEISĖS

3. Ugdyti ir tobulinti savo gebėjimus tolerantiškoje, savitarpio pagarba grįstoje,
psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje.
4. Rinktis savo amžių ir poreikius atitinkančias veiklas.
5. Turėti lygias saviraiškos plėtotės ir kūrybos galimybes, nekenkiant kitiems.
6. Dalyvauti Centro bendruomenės veikloje, teikti pasiūlymus dėl veiklų Centre
tobulinimo.
7. Naudotis Marijampolės miesto savivaldybės teisės ir norminių aktų numatytomis
lengvatomis.
III.

UGDYTINIŲ PAREIGOS

8. Būti tolerantiškais, supratingais, gerbti save, kitus ugdytinius, pedagogus ir visą
Centro personalą, paisyti jų nuomonės, nežeminti jų nei žodžiu, nei elgesiu.
9. Laiku ateiti į užsiėmimus, be pateisinamos priežasties jų nepraleisti. Apie vėlavimą
ar neatvykimą informuoti savo vadovą.
10. Užsiėmimų metu laikytis vadovo nustatytos darbo tvarkos, netrukdyti dirbti kitiems.
11. Laikytis bendros tvarkos bei asmens sveikatos ir higienos reikalavimų, į užsiėmimus
ateiti švaria ir tvarkinga apranga, saugoti savo ir kitų sveikatą.
12. Centre ir už jo ribų vykstančių renginių metu laikytis saugaus ir kultūringo elgesio
reikalavimų.
13. Laikytis saugumo reikalavimų specializuotų užsiėmimų (turizmo technikos, dailės)
patalpose.
14. Viršutinius drabužius (paltus, striukes ir kt.) palikti rūbinėje.
15. Nedelsiant informuoti vadovą, budėtoją ar kitą Centro darbuotoją įvykus
nelaimingam atsitikimui, kilus gaisrui, muštynėms, ginčui, pastebėjus vagystę, viešosios tvarkos
pažeidimą, agresyvų elgesį ar kitas pavojingas veikas.
16. Tausoti ir saugoti asmeninį, kitų ugdytinių ir Centro turtą.
17. Rastus daiktus perduoti vadovui, budėtojui ar Centro administracijai.
18. Laikytis visų Centro paslaugų teikimo sutarties sąlygų, šių taisyklių ir kitų Centro
vidaus tvarką reglamentuojančių teisės ir norminių aktų reikalavimų.

IV. UGDYTINIAMS IR LANKYTOJAMS DRAUDŽIAMA
19. Centro patalpose ir teritorijoje vartoti alkoholį, narkotines ir psichotropines
medžiagas,rūkyti tabako gaminius ir elektronines cigaretes, žaisti azartinius žaidimus.
20. Nešiotis ginklus, sprogstamąsias, narkotines ir psichotropines medžiagas, tabako ir
elektronines cigaretes ir kitus gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus.
21. Savintis ir niokoti kitų ar Centrui priklausančius daiktus.
22. Tyčiotis, žeminti, skriausti silpnesnius už save, reketuoti, šantažuoti.
23. Vykdyti ar organizuoti nelegalius mainus ir prekybą, kitą nusikalstamą veiką.
V.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

24. Už ugdytinių padarytą žalą atsako jų tėvai (globėjai) ir privalo atlyginti nuostolius, o
sugadintą įstaigos turtą - sutvarkyti, remontuoti arba pakeisti nauju.
25. Ugdytiniams, pažeidusiems Taisykles, gali būti taikomos drausminės auklėjamojo
poveikio priemonės, numatytos Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme.
___________________

