
PATVIRTINTA 

Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo 

centro direktoriaus 2019 m. rugpjūčio 30 

d. įsakymu Nr. V- 268 

  

KARALIAUS MINDAUGO PROFESINIO MOKYMO CENTRO 

MOKYMOSI  NUTRAUKIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokymosi nutraukimo tvarkos apraše (toliau – Aprašas) išdėstyta tvarka, 

reglamentuojanti Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centro (toliau – Centro) mokinių (toliau 

– Mokinys) mokymosi nutraukimą ir šalinimą iš mokinių sąrašų.   

2. Mokymosi nutraukimo tvarką reglamentuoja Lietuvos Respublikos (toliau – LR) švietimo 

įstatymo pakeitimo įstatymo, patvirtinto 2011 m. kovo 17 d. įsakymu Nr. XI-1281,  LR profesinio 

mokymo įstatymo Nr. VIII-450 pakeitimo įstatymo, patvirtinto 2017 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 

XIII-888  aktualių redakcijų nuostatos, Centro įstatai ir kiti aktualūs norminiai teisės aktai.  

3. Mokymosi nutraukimas galimas kiekvienam pageidaujančiam ir turinčiam pagrindą 

Mokiniui bet kuriuo mokslo metų laiku.  

 

II. MOKYMOSI NUTRAUKIMAS 

 

4. Mokinio mokymasis gali būti  nutraukiamas:  

4.1. Mokinio  prašymu: 

4.1.1. dėl perėjimo mokytis  į kitą mokyklą; 

4.1.2. dėl karinės tarnybos; 

4.1.3. dėl gyvenamosios vietos pakeitimo; 

4.1.4. dėl sveikatos problemų; 

4.1.5. dėl išvykimo gyventi į užsienį; 

4.1.6. dėl šeimyninių aplinkybių; 

4.1.7. dėl sunkios materialinės padėties; 

4.1.8. dėl kitų aplinkybių. 

4.2.  kai Mokiniui dėl objektyvių priežasčių mokymasis tampa negalimas (liga, mirtis ir kt.). 

5. Mokinys šalinamas iš mokinių  sąrašų Centro iniciatyva: 

5.1. dėl nepažangumo;  

5.2. dėl Centro vidaus tvarką reglamentuojančių dokumentų nuostatų  nesilaikymo; 

5.3. dėl Profesinio mokymo sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymo;  

5.4. negrįžus po akademinių atostogų; 

5.5. dėl įsigaliojusio teismo nuosprendžio; 

5.6. nebaigus mokymo programos; 

5.7. kitais išimtiniais atvejais.  

6. Mokinio išstojimas arba pašalinimas iš Centro įforminamas direktoriaus įsakymu. 

7. Apie nepilnamečių Mokinių šalinimą  iš sąrašų grupės vadovas informuoja tėvus ir(ar) 

globėjus.  
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III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

8. Pašalintam iš Centro Mokiniui, jo prašymu, išduodama nustatytos formos pažyma apie jo 

pažangumą. 

9. Išstojęs ar pašalintas Mokinys privalo atsiskaityti su bendrabučiu, biblioteka bei kitais 

struktūriniais padaliniais. 

10. Jeigu valstybės finansuojamoje profesinio mokymo vietoje mokęsis  Mokinys nutraukia 

profesinį mokymą savo noru, privalo nustatyta tvarka  į valstybės biudžetą grąžinti profesiniam 

mokymui skirtas lėšas arba jų dalį.  

 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Aprašas įsigalioja patvirtinus Centro direktoriaus įsakymu. 

12. Už tvarkos Aprašo priežiūrą ir atnaujinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas 

ugdymui. 

 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 


