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KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLA
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TAISYKLĖS
BENDRIEJI NUOSTATAI
1. Šios taisyklės nustato gyvenamosios vietos suteikimo mokyklos mokiniams, apgyvendinimo,
gyvenimo bendrabutyje ir apmokėjimo už jį tvarką. Kitų asmenų apgyvendinimo
mokyklos bendrabutyje sąlygas reglamentuoja šių taisyklių 18-22 punktai.
2. Mokyklos bendrabučio veiklą reglamentuoja mokyklos direktoriaus patvirtinti „Bendrabučio
nuostatai“. Vidaus tvarkos bendrabutyje reikalavimai nustatyti „Bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklėse“, kurias, mokyklos tarybai pritarus, tvirtina mokyklos direktorius.
3. Mokiniai į bendrabutį priimami vadovaujantis LR Civiliniu kodeksu, LR Švietimo įstatymu,
LR Švietimo ir mokslo ministro 2005 m. rugsėjo 15 d. įsakymu Nr. ISAK-1853 patvirtinta
„Priėmimo į bendrojo lavinimo, profesinių ir aukštesniųjų mokyklų, kurių steigėja yra
Švietimo ir mokslo ministerija, bendrabutį tvarkos aprašo“ aktualia redakcija.
BENDRABUTIS SUTEIKIAMAS
4.

Gyventi bendrabutyje mokymosi mokykloje laikotarpiu priimami mokiniai, kurių
gyvenamoji vieta yra už Klaipėdos miesto ribų ir jie neturi galimybės laiku atvykti į
mokyklą visuomeniniu transportu.

5.

Mokinys, atvykęs į mokyklą pasirašyti mokymosi sutarties, nurodo, ar jam reikalinga
gyvenamoji vieta bendrabutyje.

6.

Gyventi bendrabutyje priimama tiek I kurso mokinių, kiek tuo metu bendrabutyje,
išsiregistravus III kurso mokiniams, yra laisvų vietų.

7.

Mokiniai dėl gyvenamosios vietos bendrabutyje suteikimo turi teisę visus mokslo metus
kreiptis į mokyklos administraciją. Esant laisvų vietų bendrabutyje, mokinio prašymas
svarstomas

mokyklos

vadovų

pasitarime.

Bendrabutis

mokiniui

suteikiamas,

atsižvelgiant į mokinio gyvenamąją vietą ir susisiekimo visuomeniniu transportu
galimybes.
8.

Pasibaigus mokslo metams, gyvenantys bendrabutyje mokiniai rašo prašymą dėl
gyvenamosios vietos suteikimo bendrabutyje kitais mokslo metais.
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9.

Su kiekvienu bendrabučio gyventoju sudaromos individualios sutartys, kuriose
nurodomos gyventojų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos
keitimo ir nutraukimo pagrindai.

10.

Sutartys, sudarytos su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais, registruojamos registracijos
knygoje, esančioje pas bendrabučio valdytoją.

11.

Bendrabučio valdytojas veda bendrabutyje gyvenančių mokinių apskaitą, vadovauja jų
apgyvendinimui ir kontroliuoja jų atsiskaitymus mokyklos buhalterijoje.
APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE

12. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, mokykla sudaro tinkamas gyvenimo sąlygas
mokymuisi ir poilsiui.
13. Visi mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, pasirašytinai supažindinami su „Bendrabučio
vidaus tvarkos“, „Naudojimosi elektros prietaisais“ bei „Mokinių perėjimo iš vieno
mokyklos skyriaus į kitą taisyklėmis“.
14. Mokiniai, nesilaikantys Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę žalą bendrabučio
patalpoms, įrenginiams, baldams ir inventoriui, atsako mokyklos direktoriaus patvirtintų
„Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių“, įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ
15. Nuo 2016 m. gegužės 1 d. mokyklos mokiniams už gyvenimą bendrabutyje nustatytas 10ies eurų mėnesinis mokestis dalinėms bendrabučio išlaikymo išlaidoms padengti.
Mokinys, išvykęs iš bendrabučio nepasibaigus mėnesiui, sumoka už faktiškai
bendrabutyje pragyventą laiką.
16. Mokiniai nuo mokesčio už bendrabutį atleidžiami, jei:
16.1. yra našlaičiai (likę be tėvų, globėjų, rūpintojų globos);
16.2. yra iš mažas pajamas gaunančių šeimų taip, kaip nustatyta LR teisės norminiuose aktuose;
16.3. tėvai (globėjai, rūpintojai) yra nedirbantys neįgalieji.
17. Mokyklos mokinys (išskyrus našlaičius), norintis gyventi bendrabutyje vasaros metu, moka
45-ių eurų mėnesinį mokestį.
BENDRABUČIO GYVENAMŲJŲ PATALPŲ NUOMOS PASLAUGOS
18. Esant mokyklos bendrabutyje laisvų gyvenamųjų patalpų ir patenkinus mokyklos mokinių
poreikius, gyventi bendrabutyje mokymosi laikotarpiu, gyvenamas patalpas bendrabutyje

2

3
laikinai galima išnuomoti kitų mokymo įstaigų mokiniams, studentams ir kitiems
fiziniams bei juridiniams asmenims.
19. Sutartis su bendrabutyje gyvenančiais mokyklos mokiniais rengia bendrabučio valdytojas
ir tvirtina mokyklos direktorius.
20. Gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis su kitų mokymo įstaigų mokiniais ir studentais rengia
ir pakeitimus registruoja mokyklos bendrabučio valdytojas. Sutartis su fiziniais ir
juridiniais asmenimis rengia ir registruoja mokyklos vyriausiasis buhalteris.
21. Mokėjimo įkainiai už gyvenamųjų patalpų bendrabutyje nuomą taikomi, vadovaujantis
mokyklos direktoriaus patvirtintu „Negyvenamųjų ir gyvenamųjų patalpų nuomos
tvarkos aprašu“.
22. Juridiniai ir fiziniai asmenys už bendrabučio patalpų nuomą apmoka pavedimu arba grynais
pinigais pagal mokyklos pateiktą sąskaitą faktūrą arba kasos pajamų orderį.
23. Bendrabučio patalpų nuomos tvarkos vykdymą kontroliuoja vyriausiasis buhalteris.
25. Pajamos, gautos už bendrabučio patalpų nuomą, naudojamos patalpų renovacijai, baldų
atnaujinimui ir kitoms mokyklos reikmėms.
_____________________________
SUDERINTA
Mokyklos tarybos
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