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PANEVĖŽIO  VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS 
NAUDOJIMOSI KLASĖMIS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos (toliau – menų gimnazijos) darbo laikas: 
1.1. mokslo metų laikotarpiu menų gimnazija atidaryta nuo 7 val. iki 21 val., mokinių atostogų 
laikotarpiu – nuo 8 val. iki 20 val.; 
1.2. vasaros atostogų laikotarpiu gimnazija atidaryta nuo 8 val. iki 20 val., laikantis žemiau nurodytų 
nuostatų: 
menų gimnazijos klasėmis leidžiama naudotis mokytojams ir mokiniams tik su direktoriaus 
leidimu;  
 šeštadieniais ir sekmadieniais gimnazija uždaryta; 
1.3. nuo rugsėjo 1 d. gimnazija dirba pagal 1.1. punkte nurodytą laiką; 
1.4. švenčių dienomis (gruodžio 25 d., sausio 1 d., vasario 16 d., šv. Velykų Sekmadienį) – gimnazija 
uždaryta. 
2. Naudojimasis specializuoto muzikinio ugdymo individualiomis klasėmis: 
2.1. mokiniai, norėdami gauti klasę menų gimnazijoje, privalo pateikti budėtojui galiojantį 
gimnazijos Mokinio pažymėjimą. Kitų dokumentų (paso, bibliotekos skaitytojo pažymėjimo ir pan.) 
budėtojas neturi teisės priimti; 
2.2. asmeniui, nepateikusiam reikiamo dokumento, išduoti klasės raktą draudžiama; 
2.3. jei susidaro norinčiųjų dirbti klasėse eilė, naudotis klase saviruošai leidžiama ne ilgiau kaip 
3 val. iš eilės. Po to būtina grąžinti raktą, atsiimti mokinio pažymėjimą ir iš naujo stoti į eilę klasei 
gauti. Už šių sąlygų nesilaikymą taikomos nuobaudos (žr. šių taisyklių 20 ir 21 p.);  
2.4. mokinys gali per saviruošai skirtas 3 val. palikti klasę, bet ne ilgiau kaip 20 min. Tokiu atveju 
klasė užrakinama, o raktas paliekamas budėtojui.  
2.5. pasinaudojus klase, ji turi būti sutvarkyta: uždaryti instrumentai ir langai, sutvarkytos žaliuzės, 
užgesinta šviesa. Skolintas pultas ar kėdė turi būti grąžinti į vietą‘ 
2.6. Aktų salėje gali groti mokiniai su mokytojais tik prieš konkursus ar egzaminus (1 mėnesį). 
 
II. BUDĖTOJO PAREIGOS 
 

3. Budėtojas turi prižiūrėti mokinių naudojimosi klasėmis saviruošai tvarką: pasibaigus mokinio 
saviruošos laikotarpiui (ne daugiau 3 val. iš eilės) klasė perduodama kitam, laukiančiam eilėje 
mokiniui. 
4. Budėtojas taip pat prižiūri, kad imantys ar grąžinantys klasės raktus mokiniai ir mokytojai 
pasirašytų registracijos žurnale; kontroliuoja į gimnaziją įeinančius žmones; užtikrina ir palaiko 
tvarką. Palikdamas trumpam savo patalpą, budėtojas ją užrakina. Ilgesniam laikui palikdamas savo 
darbo vietą, budėtojas užrakina ir lauko duris. 
5. Pasibaigus budėjimui, budėtojas patikrina klases – ar uždaryti langai, užgesinta šviesa.  
6. Rastus pažeidimus budėtojas fiksuoja specialiame žurnale ir informuoja gimnazijos direktoriaus 
pavaduotoją ūkiui ir administracijai. Gimnazijos direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir administracijai 
teikia tarnybinį pranešimą gimnazijos direktoriui apie mokinius ar darbuotojus, nuolat 
pažeidinėjančius naudojimosi klasėmis tvarką. 
7. Budėtojas vadovaujasi savo pareiginiais nuostatais ir šiomis taisyklėmis. 
    
  



III. MOKINIO TEISĖS 
 

8. Mokinys turi teisę pasirinkti bet kurią klasę, išskyrus specialiąsias (jos neišduodamos arba 
išduodamos tik konkretiems asmenims). 
9. Mokinys, gali turėti savo instrumentą saviruošai (smuikas, pučiamieji instrumentai ir kt.) 
 
IV. MOKYTOJO TEISĖS 
 

10. Mokytojas turi teisę naudotis klase pagal tvarkaraštyje nurodytą ir direktoriaus patvirtintą darbo 
grafiką. Klasėje gali būti tik mokomajam dalykui skirtos mokymo priemonės. Atvykdamas į darbą ir 
išvykdamas iš darbo mokytojas pasirašo raktų išdavimo knygoje. 
11. Mokytojas turi teisę papildomam darbui su menų gimnazijos mokiniu naudotis laisva klase 
tvarkaraštyje nenumatytu laiku.  
12. Mokytojas, norėdamas naudoti klasę saviruošai (ne darbui su menų gimnazijos mokiniu), stoja į 
eilę lygiomis teisėmis su mokiniu. 
13. Specialiosios klasės yra išduodamos tik numatytiems asmenims. 
14. Mokytoju laikomas ir koncertmeisteris, iliustratorius bei asmuo, pavaduojantis mokytoją. 
 
V. DRAUDIMAI 
 

15. Gimnazijos patalpose draudžiama: 
15.1. perduoti klasės raktą kitam mokiniui be budinčiojo sutikimo; 
15.2. užsirakinti klasėje; 
15.3. išsinešti klasės raktą ar laikinai palikti klasę; 
15.4. užsirašyti į kelias klases; 
15.5. įrašyti kitus mokinius; 
15.6. rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, valgyti, šiukšlinti. 
 
VI. SPECIALIŲJŲ KLASIŲ SĄRAŠAS 
 

16. Specialiųjų klasių sąrašą tvirtina menų gimnazijos direktorius. 
17. Specialiųjų klasių sąraše nurodoma, kuriems asmenims (ar jų grupėms) leidžiama jomis 
naudotis, taip pat nurodomos ir priežastys. 
18. Specialiųjų klasių ir turinčių teisę jomis naudotis sąrašas gali būti tikslinamas. Su sąrašu gali 
susipažinti kiekvienas mokinys ir darbuotojas. 
19. Pageidavimai ir siūlymai teikiami gimnazijos direktoriui. 
 
VII. NUOBAUDOS 
 

20. Už šių nuostatų nesilaikymą mokiniui (įspėjimas, papeikimas), mokytojui ar budėtojui taikomos 
nuobaudos (pagal DK). Nuobaudą mokiniams, mokytojams ar budėtojams skiria direktorius. 
21. Mokiniui, išsinešusiam klasės raktą arba neužleidusiam klasės saviruošai po 3 val. kitam, 
laukiančiajam eilėje mokiniui, direktoriaus įsakymu gali būti neleidžiama tam tikrą laiką naudotis 
klasėmis saviruošai. 
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