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PROFESINIO MOKYMO CENTRO „ŽIRMŪNAI“
MOKINIŲ ŠALINIMO IŠ MOKYKLOS TVARKA

Mokiniai šalinami:
1. Mokytojų tarybos ar vadovų tarybos nutarimu, surinkus ir pateikus pagrindžiančius
dokumentus.
2. Pateikę prašymą, esant pagrįstoms priežastims.
3. Priimti į Profesinio mokymo centrą „Žirmūnai“ (toliau – MC), bet per 10 dienų nuo mokslo
metų pradžios be pateisinamų priežasčių nepradėję lankyti pamokų.
4. Sistemingai nelankantys be pateisinamų priežasčių MC, nereaguojantys ir neatsiliepiantys į
grupių vadovų telefonų skambučius bei laiškus tėvams.
5. Nepažangūs mokiniai, turintys įsiskolinimų ir mokytojų susirinkimų nutarimu nurodytu
terminu neišlaikę įsiskolinimų negali tęsti mokslo.
5.1. Už grubius elgesio nusikaltimus, už piktybinį mokinio vidaus tvarkos taisyklių
laužymą (elgtis piktybiškai, įžeidinėti, žeminti kitų žmonių orumą ar kitaip pažeisti etinius
reikalavimus; atsinešti alkoholio, narkotines ir psichotropines medžiagas, tabako gaminius,
elektronines cigaretes, kitas sveikatai kenksmingas, pavojingas medžiagas; MC pasirodyti neblaiviam
arba apsvaigusiam nuo narkotinių ir psichotropinių medžiagų, patalpose ir teritorijoje rūkyti, vartoti
alkoholį, narkotines ir psichotropines medžiagas; MC ar jos teritorijoje rūkyti tabako gaminius, turėti
elektronines cigaretes, platinti ir vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines
medžiagas; įsinešti į MC patalpas, teritoriją daiktus, priemones (šaunamuosius ginklus, peilius, dujų
balionėlius, visų rūšių sprogstamąsias medžiagas), kurios keltų pavojų aplinkiniams arba galėtų
sugadinti MC turtą).
6. Už šiurkščius ir sistemingus MC darbo tvarkos taisyklių pažeidimus.
7. Už mokinio praktinio mokymo sutarties sąlygų nesilaikymą bei grubų įmonės nuostatų ir
darbo tvarkos taisyklių pažeidimą.
8. Gali būti pašalinti iš MC, įsigaliojus teismo nuosprendžiui.
9. Mokiniui mirus, braukiamas iš mokinių sąrašų, MC gavus įvykį pagrindžiantį dokumentą
(mirties liudijimą).
10. Vadovaujantis MC nuostatais, iki šalinimo iš MC, nelankymo ir nesimokymo priežastis
svarsto grupės aktyvas, socialinis pedagogas, vadovų ir mokytojų tarybos.
11. Grupės vadovas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus).
12. Remiantis mokytojų tarybos ar vadovų tarybos nutarimu, direktoriaus įsakymu mokinys
yra šalinamas iš MC.
13. Mokiniui, išeinančiam iš MC, dokumentai grąžinami tik visiškai atsiskaičius su MC.

