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PRIĖMIMO Į PRIENŲ ,,ŽIBURIO“ GIMNAZIJOS BENDRABUTĮ
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Priėmimo į Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos

bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato

bendrabučio suteikimo mokiniams ir apgyvendinimo jame tvarką.
2. Priėmimo į Prienų ,,Žiburio“ gimnazijos

bendrabutį tvarka parengta, vadovaujantis Lietuvos

Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Prienų „Žiburio‘ gimnazijos
nuostatais.
3. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, kurias tvirtina
gimnazijos direktorius.
4. Mokyklos bendrabutyje turi teisę gyventi mokiniai, besimokantys Prienų „Žiburio“ gimnazijoje ir kitose
Prienų miesto mokyklose (nuo 13 metų), atvykę iš kitų rajonų bei miestų. Mokinį rekomenduoti gyventi
bendrabutyje gali Vaiko Gerovės komisija, gimnazijos socialinis pedagogas ar psichologas, klasės
vadovas, rajono savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyrius.
5. 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.
6. Vadovaujantis Prienų rajono Savivaldybės Tarybos sprendimo 2014 m. birželio 26 d. Nr. T3-110,
mokinių atostogų metu bendrabutis gali būti išnuomotas laikinai dirbantiems Prienuose darbininkams ir
kitiems atvykusiems asmenims, pasirašant su jais paslaugos teikimo sutartį.
7. Už mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos laikymąsi atsako bendrabučio vyr. auklėtoja.
II SKYRIUS
BENDRABUČIO SUTEIKIMO TVARKA
8. Į bendrabutį mokiniai priimami mokymosi mokykloje laikotarpiu.
9. Prašymą dėl vaiko apgyvendinimo bendrabutyje mokyklos direktoriui pateikia:
9.1. tėvai (globėjai), kai mokinys neturi 16 m. amžiaus; (Priedas 1)
9.2. mokinys, kai turi 16 m.; (Priedas 2)
9.3. kartu su prašymu mokinys, turintis 16 m., pateikia tėvų (globėjų) sutikimą dėl mokinio apgyvendinimo
bendrabutyje; (Priedas 3)
9.4. kartu su prašymu privaloma pateikti (jei mokinys nesimoko Prienų „Žiburio“ gimanzijoje):
9.4.1. gyvenamosios vietos deklaraciją;
9.4.2. sveikatos pažymą;
9.4.3. pažymą apie šeimos materialinę padėtį (esant poreikiui).

9.5. Prašymas dėl bendrabučio suteikimo pateikiamas prieš prasidedant naujiems mokslo metams.
Mokiniai į bendrabutį gali būti priimami ir mokslo metams prasidėjus bei mokslo metų eigoje.
10. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:
10.1. gyvena kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo Prienų „Žiburio“ gimnazijos;
10.2. yra iš socialiai remtinų šeimų;
10.3. yra iš socialinės rizikos šeimų;
10.4. patiria šeimose fizinį ar psichologinį smurtą.
11. Bendrabutis mokiniui (-ei) suteikiamas direktoriaus įsakymu, pasirašant Apgyvendinimo bendrabutyje
sutartį. (Priedas 4)
III SKYRIUS
APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
12. Dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis, kurioje nurodomos
sutarties šalys, jų teisės ir pareigos, atsakomybė, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai. Už sutarčių
sudarymą yra atsakinga bendrabučio vyr. auklėtoja. Sutartis registruojama gimnazijoje Apgyvendinimo
bendrabutyje sutarčių registracijos žurnale.
13. Apsigyvenę gimnazijos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklėmis.
14. Gimnazija užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos
bendrabutyje.
15. Bendrabučio veiklą ir tvarką užtikrina bendrabučio auklėtojai.
16. Mokiniai, nesilaikantys bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę materialinę žalą bendrabučio
patalpoms, įrenginiams, baldams ar kitam inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
IV SKYRIUS
APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ
17. Mokyklos mokinių gyvenimo bendrabutyje išlaidas apmoka mokyklos steigėjas.
18. Mokinių maitinimo išlaidas mokyklos bendrabutyje apmoka tėvai (globėjai, rūpintojai).
19. Mokiniai, apgyvendinti bendrabutyje, moka 10 Eurų metinį mokestį bendroms bendrabučio reikmėms
(virtuvės valymo priemonėms, elektros lemputėms bendrose patalpose ir kt.).
20. Asmenys, naudojantys bendrabučio apgyvendinimo paslaugas, apmoka gyvenimo bendrabutyje išlaidas
pagal Prienų rajono Savivaldybės Tarybos sprendimo 2014 m. birželio 26 d. Nr. T3-110 nustatytą tarifą.
_____________________

