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KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 

BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos (toliau – mokykla) bendrabutyje gyvenančių mokinių 

vidaus tvarkos taisyklės nustato bendrabutyje gyvenantiems mokiniams vidaus tvarkos reikalavimus. 

2. Bendrabutyje gyventi turi teisę mokyklos mokiniai, kurių gyvenamoji vieta yra už Klaipėdos 

miesto ribų ir mokiniai neturi galimybės laiku atvykti į mokyklą visuomeniniu transportu. 

3. Mokinių apgyvendinimu, buitinėmis ir socialinėmis reikmėmis rūpinasi bendrabučio 

valdytojas ir bendrabučio auklėtojai. 

4. Visi mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, pasirašytinai supažindinami su šiomis 

„Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis“, „Naudojimosi elektros prietaisais taisyklėmis“ ir mokinių 

perėjimo iš vieno mokyklos skyriaus į kitą tvarka. 

5. Mokinių priėmimas į bendrabutį vykdomas, vadovaujantis mokyklos direktoriaus 

patvirtintomis „Mokinių priėmimo į bendrabutį taisyklėmis“. 

 

VIDAUS TVARKOS BENDRABUTYJE REIKALAVIMAI 

 

6. Mokiniai į bendrabutį privalo grįžti iki 22 val. Po 22 val. mokiniai išeiti iš bendrabučio 

neišleidžiami. 

7. Kambariuose vieni pas kitus mokiniai turi teisę lankytis iki 22.00 val. 

8. Bendrabutyje gyvenančių mokinių tėvai/globėjai, broliai ar seserys į bendrabutį įleidžiami, 

pateikę bendrabučio budėtojui asmens tapatybę liudijančius dokumentus ir užsiregistravę svečių 

knygoje. 

9. Pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami. 

10. Bendrabučio gyventojai atsako už asmenų, su kuriais bendrauja bendrabutyje ir jo 

teritorijoje veiksmus. 

11. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, esant būtinumui ir pagal savo finansines galimybes bei 

suderinę su bendrabučio valdytoju, gali atlikti kambario, kuriame gyvena, einamąjį remontą. 

12. Bendrabučio kambariuose ribojamas naudojamų elektros prietaisų kiekis: viename 

kambaryje gali būti vienas šaldytuvas, vienas televizorius, vienam mokiniui vienas kompiuteris, viena 

magnetola ir pan. 

13. Esant būtinybei, bendrabutyje gyvenantis mokinys gali būti perkeliamas gyventi iš vieno 

kambario į kitą. 

14. Bendrabučio darbuotojai neatsako už gyvenančiųjų bendrabutyje asmeninius daiktus ir 

reikmenis. 

15. Apgyvendinimas bendrabutyje prasideda kiekvienų metų rugpjūčio 31 d. Apsigyventi 

bendrabutyje mokinys turi per 7 kalendorines dienas, neapsigyvenus per nurodytą laiką, asmuo 

netenka teisės į jam skirtą vietą, išskyrus sveikatos sutrikimo ar kitais svarbiais atvejais. Šiais atvejais 

būtina informuoti  bendrabučio valdytoją. 

16. Bendrabučio auklėtojas kiekvienam mokiniui išduoda leidimą į bendrabutį, kurį mokinys 

privalo nešiotis su savimi ir paprašius pateikti bendrabučio budinčiajam. 
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17. Vieta bendrabutyje skiriamos mokiniams, neturintiems drausminių nuobaudų ir už nuomą 

įsiskolinimų. 

18. Mokyklos administracija dėl pagrįstų priežasčių turi teisę netenkinti mokinių prašymų dėl 

gyvenamosios vietos bendrabutyje. 

19. Baigę mokyklą, mokiniai iš bendrabučio privalo išvykti per 3 dienas, prieš tai atsiskaitę su 

bendrabučiu. 

 

MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, PAREIGOS 

 

20. Gyvenantieji bendrabutyje p r i v a l o: 

20.1. griežtai laikytis mokyklos Direktoriaus patvirtintų „Bendrabučio vidaus tvarkos“, 

„Naudojimosi elektros prietaisais“ ir mokinių perėjimo iš vieno mokyklos skyriaus į kitą tvarkos 

taisyklių reikalavimų; 

20.2. vykdyti bendrabučio valdytojo, auklėtojų, budėtojų bei bendrabučio tarybos nurodymus; 

20.3. pateikti bendrabučio valdytojui reikiamus dokumentus; 

20.4. tausoti ir saugoti bendrabučio turtą; 

20.5. saikingai naudoti vandenį, sandariai užsukti vandens čiaupus, taupyti elektros energiją; 

20.6. palaikyti švarą ir tvarką savo kambariuose, bendro naudojimo patalpose, mokyklos ir 

bendrabučio teritorijoje; 

20.7. apsirūpinti patalyne ir priemonėmis švarai palaikyti; 

20.8. keltis nustatytu laiku, pasikloti lovą, sutvarkyti kambarį, laiku išvykti į pamokas; 

20.9. laikytis asmens higienos reikalavimų, du kartus per mėnesį keisti patalynę; 

20.10. laikytis dienos režimo, į bendrabutį grįžti iki 22 valandos; 

20.11. mokiniai, planuojantys išvykti iš bendrabučio nakčiai arba grįžti po 22 val., 

pageidaujantys pasilikti savaitgaliui bendrabutyje privalo gauti bendrabučio valdytojo leidimą;  

20.12. atlyginti bendrabučiui nuostolius, padarytus, sugadinus bendrabučio turtą, pametus 

raktus, negrąžinus inventoriaus ir pan.; 

20.13. reguliariai, kiekvieną mėnesį, mokėti mokestį už gyvenimą bendrabutyje; 

2014. pasibaigus mokslo metams, išsikraustyti iš bendrabučio, grąžinti aukšto auklėtojui 

naudotą inventorių; 

20.15. saugiai elgtis su elektros prietaisais, laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių reikalavimų; 

20.17. bet kuriuo paros metu įleisti bendrabučio darbuotojus į kambarį; 

20.18. laikytis bendravimo su kitais bendrabučio gyventojais ir darbuotojais etikos ir moralės 

normų; 

20.19. kokybiškai atlikti budinčiojo pareigas. 

20.20. mokyklos mokinys, gyvenantis bendrabutyje ir dirbantis miesto įmonėse, 

organizacijose, įstaigose bendrabučio valdytojui pristato prašymą „Dėl pasilikimo bendrabutyje 

savaitgaliais ir grįžimo po 22 valandos“. Prašymas turi būti suderintas su grupės vadovu, socialiniais 

pedagogais ir patvirtintas mokyklos direktoriaus bei savo darbo grafiką. 

21. Gyvenantieji bendrabutyje privalo elgtis saugiai, prisiimti atsakomybę už savo poelgius. 

22. Gyvenantiems bendrabutyje d r a u d ž i a m a: 

22.1. vestis į bendrabutį ir jo teritoriją pašalinius asmenis (negyvenančius bendrabutyje); 

22.2. laikyti bendrabutyje lengvai įsiliepsnojančius skysčius bei daiktus, be priežiūros palikti 

įjungtus elektros prietaisus; 

22.3 kambariuose naudotis šildymo prietaisais, elektrinėmis ir dujinėmis viryklėmis, 

mikrobangų krosnelėmis, vandens šildymo spiralėmis, muzikiniais centrais ir garso kolonėlėmis; 

22.4. mėtyti per langus bet kokius daiktus; 

22.5. vartoti psichoaktyvias medžiagas (alkoholį, narkotikus, tabaką), deginti smilkalus, 

triukšmauti, žaisti azartinius žaidimus; 

22.6. rūkyti kambariuose, bendro naudojimo patalpose, bendrabučio teritorijoje; 

22.7. nesuderinus su aukšto auklėtoju, persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą, užimti kitas 

lovas; 
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22.8. po 22 valandos lankytis kituose kambariuose ar aukštuose; 

22.9. savo elgesiu trikdyti kitų asmenų ramybę ir saugumą. 

23. Apie mokinį, pažeidusį bendrabučio vidaus tvarkos reikalavimus, bendrabučio auklėtojas 

informuoja mokinio tėvus, socialinius pedagogus. Mokinys, pažeidęs šių taisyklių reikalavimus, 

perduodamas tėvų (globėjų) ar kitų giminaičių globai. 

 

 

MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, TEISĖS 
 

24. Bendrabučio gyventojai turi teisę: 

24.1. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinkti į ją; 

24.2. nemokamai naudotis bendrabučio inventoriumi; 

24.3. atsivežti savo baldus; 

24.4. naudotis virtuve ir dušu iki 22 valandos; 

24.5. keiptis pagalbos ir paramos į bendrabučio darbuotojus dėl rimties, saugumo, teisių ir laisvių 

pažeidimų; 

24.6. į ramų poilsį ir tinkamas sąlygas pamokų ruošai. 

24.7. Pamokų metu bendrabutyje gali likti tik sergantys arba turintys leidimą bei dėl pateisinamų 

priežasčių negalintys lankyti mokyklos mokiniai. 

24.8.  Su mokiniais, gavusiais vietą bendrabutyje, bet jame negyvenančiais 15 dienų per mėnesį 

be pateisinamos priežasties, bendrabučio nuomos sutartis nutraukiama. 

 

BUDĖJIMAS 
 

25. Kambario budintysis skiriamas kambario gyventojų tarpusavio susitarimu. 

26. Kambario budintysis ryte sutvarko kambarį, švarą palaiko visą dieną. 

27. Aukšto budinčiuosius paeiliui skiria aukšto auklėtojas. 

28. Aukšto budintieji atsako už tvarką, švarą koridoriuje, virtuvėje, prausykloje. Iki 22 val. 

išneša iš aukšto šiukšles, išvalo virykles. Prižiūri, kad būtų išjungta be reikalo deganti šviesa, 

išjungtos viryklės, sandariai užsukti vandens čiaupai. 

 

NUOBAUDOS 

 

29. Mokiniams, pažeidusiems bendrabučio vidaus tvarkai nustatytus reikalavimus, 

bendrabučio tarybai pasiūlius, gali būti skiriamos šios nuobaudos: 

29.1. įspėjimas (žodžiu, raštu);  

29.2. pastaba; 

29.3. papeikimas; 

29.4. griežtas papeikimas;  

29.5. pašalinimas iš bendrabučio. 

30. Mokiniai, šiurkščiai pažeidę bendrabučio vidaus tvarkos taisykles arba savo elgesiu 

keliantys grėsmę kitų mokinių saugumui, mokyklos direktoriaus įsakymu yra šalinami iš 

bendrabučio. 

 

 

 

 

 

 

31. Gavęs nuobaudą mokinys netenka stipendijos. 

32. Apie tvarkos pažeidėjui skirtas nuobaudas aukšto auklėtojas informuoja mokinio tėvus/ 

globėjus. 
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_____________________________ 

 

 

SUDERINTA     

Mokyklos tarybos  

2017-06-15 protokolu Nr.5 

           

    

 

 


