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BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

BENDROJI DALIS 

 

1. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės parengtos, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu 

kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Prienų „Žiburio“ gimnazijos nuostatais bei Prienų 

„Žiburio“ gimnazijos vidaus tvarkos taisyklėmis. 

2. Mokyklos bendrabutyje turi teisę gyventi mokiniai, besimokantys Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir 

kitose Prienų miesto mokyklose (nuo 13 metų), atvykę iš kitų rajonų bei miestų arba rekomenduoti 

mokyklų Vaiko Gerovės komisijos, socialinio pedagogo ar psichologo, klasės vadovo, rajono 

savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus. 

3. Šios taisyklės nustato mokiniams bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, apmokėjimo tvarką ir 

reglamentuoja mokinių gyvenimo bendrabutyje tvarką. 

4. Šios taisyklės yra privalomos visiems mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, bei bendrabučio 

svečiams. 

5. Bendrabutyje naudojamos tik sanitarinius ir techninius reikalavimus atitinkančios patalpos. 

6. Neapgyvendinti kambariai gali būti laikinai išnuomojami kitiems su švietimo sistema, švietėjiška bei 

kultūrine veikla susijusiems asmenims, taikant bendrabučio režimą ir pasirašant su jais paslaugos 

teikimo sutartį.  

7. Į mokinių gyvenamąsias patalpas įleidžiami tėvai (globėjai), kiti šeimos nariai, pateikę bendrabučio 

auklėtojai asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.  

 

II SKYRIUS 

 BENDRABUČIO REŽIMAS 

8. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams nustatomas bendrabučio režimas: 

1. Kėlimasis 700 val. 

2. 

Išėjimas į pamokas Pagal pamokų 

tvarkaraštyje 

nurodytą laiką 

3. Pamokos mokykloje 800 – 1430 val. 

4. 

Pamokų ruoša, po 

pamokinė veikla, 

laisvalaikis 

1430 – 2100 val. 

5. Savitvarka 2100 – 2200 val. 

6. Poilsis, ramybės laikas Nuo 2200 val. 

 

 

 

 

 



 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ TEISĖS 

 

9. Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai turi teisę: 

9.1. kreiptis į bendrabučio auklėtojus įvairiais klausimais ir gauti reikiamą informaciją, pateikti savo 

pasiūlymus ir pageidavimus; 

9.2. inicijuoti, organizuoti bei dalyvauti bendrabučio bendruomenės renginiuose; 

9.3. naudotis:  

9.3.1. bendrabučio kambaryje esančiu inventoriumi; 

9.3.2. dušais, virtuve, skalbykla, poilsio kambariu; 

9.3.3. nemokamu wi-fi internetu; 

9.3.4. kabeline televizija. 

9.4. atsivežti ir naudotis savo patalyne, kompiuteriu, radijo aparatūra; 

9.5. savo lėšomis remontuoti kambarį. 

10. Susirgę mokiniai turi vykti į gydymo įstaigą ir išvykti gydytis į namus. 

11. Pamokų metu bendrabutyje mokiniai gali būti tik išimtinais atvejais, pvz. kai nėra pirmos/antros 

pamokų.  

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ ATSAKOMYBĖ IR PAREIGOS 

 

12.  Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje, privalo: 

12.1. laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, su kuriomis yra supažindinami pasirašytinai; 

12.2. tausoti ir saugoti inventorių bei kitas bendrabutyje esančias materialines vertybes. Padarytus 

nuostolius įvertina komisija, susidedanti iš direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams, bendrabučio 

auklėtojų. Padarytus nuostolius atlygina mokiniai arba jų tėvai (globėjai); 

12.3. saugiai elgtis su elektriniais prietaisais, tausoti vandenį, elektrą; 

12.4. palaikyti švarą ir tvarką bendrabučio kambariuose, bendro naudojimo plotuose,  bendrabučio 

teritorijoje. Nemėtyti šiukšlių pro langą; 

12.5. laikytis bendrabučio režimo, bendravimo su bendraamžiais, bendrabučio darbuotojais ir kt. 

asmenimis etikos ir moralės normų; 

12.6. dalyvauti savitvarkos dienose, laikytis asmens higienos normų; 

12.7. maistą, rūbus, knygas tvarkingai laikyti atskirose lentynose ir spintelėse. 

13. Mokinys privalo informuoti bendrabučio auklėtoją, jeigu neplanuoja grįžti į bendrabutį pasibaigus 

pamokoms. 

14. Išeiti iš bendrabučio į miestą (išvykti į namus) galima tik pranešus bendrabučio auklėtojams ir 

užsirašius registracijos žurnale. 

15. Mokiniui išvykti į kitą miestą galima tik pateikus raštišką tėvų sutikimą bendrabučio auklėtojui. 

16. Mokiniui išeinant iš bendrabučio, kambario raktą privaloma palikti bendrabučio auklėtojui. 

17. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, privalo laiku grįžti į bendrabutį (iki 21 valandos). 

18. Bendrabutyje negalima deginti žvakių, smilkalų. 



19. Griežtai draudžiama rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas. 

20. Mokiniai privalo laikytis priešgaisrinės saugos bendrabutyje taisyklių, su kuriomis supažindinami 

pasirašytinai. 

21.  Mokiniai turi vykdyti teisėtus bendrabučio auklėtojų, naktinių auklių reikalavimus.   

22. Mokinys(-ė) gali pereiti gyventi iš jam skirto kambario į kitą tik gavęs bendrabučio auklėtojos leidimą. 

23.  Į bendrabutį atsivesti draugus galima tik suderinus su auklėtojais. 

24.  Pasijutus blogai, kreiptis į bendrabučio auklėtoją ar auklę. 

 

V SKYRIUS 

IŠĖJIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA 

 

25. Mokinys, norėdamas nutraukti Apgyvendinimo bendrabutyje sutartį pateikia prašymą mokyklos 

direktoriui. 

26. Mokinių išėjimas iš bendrabučio įforminimas direktoriaus įsakymu. 

27. Mokiniai, išeinantys iš bendrabučio, turi kambarį palikti tvarkingą, atsiskaityti bendrabučio vyr. 

auklėtojai už jame esantį inventorių. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

28. Bendrabučio  vyr. auklėtoja privalo raštiškai informuoti mokyklos direktorių apie bendrabučio vidaus 

tvarkos taisyklių pažeidimo atvejus. 

29. Mokiniams už šių taisyklių nevykdymą gali būti skiriamos drausminės nuobaudos: 

29.1. pastaba; 

29.2. papeikimas; 

29.3. griežtas papeikimas; 

29.4. Apgyvendinimo bendrabutyje sutarties nutraukimas. 

30. Esant nenumatytoms aplinkybėms, vadovaujamasi mokyklos administracijos ir bendrabučio 

darbuotojų nurodymu. 

 

_______________________________________________________ 

 

 


