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Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos–
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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS–DAUGIAFUNKCIO CENTRO
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos–daugiafunkcio centro bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklės (toliau vadinama – taisyklės) parengtos vadovaujantis Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių
mokyklos bendrabučio nuostatais.
2. Mokykla bendrabutyje siekia sudaryti saugią ir palankią aplinką mokymosi, gyvenimo bei
asmeniniams poreikiams tenkinti.
3. Taisyklių uždaviniai: numatyti mokinių gyvenimo mokyklos bendrabutyje tvarką, gerinti
mokinių mokymosi kokybę bei gyvenimą bendrabutyje, užtikrinti saugią ir sveiką aplinką.
II SKYRIUS
TEISĖS IR PAREIGOS
4. Mokinių teisės:
4.1. gauti tipinių normų nustatytą inventorių, naudotis gyvenamaisiais kambariais ir juose
esančiais baldais, patalyne (keičiama du kartus per mėnesį) ir bendro naudojimo patalpomis (dušais,
darbo ir poilsio kambariais) bei jose esančiais daiktais;
4.2. teikti pasiūlymus dėl mokymosi ir gyvenimo sąlygų gerinimo, drauge kurti taisykles
bendram buvimui ir veiklai;
4.3. organizuoti laisvalaikį, poilsio vakarus, sportinę veiklą ir juose dalyvauti;
4.4. dalyvauti bendrabučio savivaldoje, rinkti bei būti renkamam į tarybą;
4.5. suderinus su budinčiuoju auklėtoju, priimti svečius (artimus giminaičius, mūsų
mokyklos mokinius) gyvenamuosiuose kambariuose;
4.6. kreiptis pagalbos į bendrabučio auklėtojus, kitus mokyklos darbuotojus;
4.7. naudotis visomis mokykloje esančiomis patalpomis ir priemonėmis;
4.8. dalyvauti neformaliojo ugdymo veikloje už mokyklos ribų.
5. Mokinių pareigos:
5.1. laikytis susitartų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
5.2. tausoti ir saugoti bendrabučio inventorių, patalynę, užuolaidas ir kitus reikmenis. Nuolat
palaikyti švarą ir tvarką kambaryje, o kartą per savaitę tvarkytis kruopščiai.
5.3. palaikyti tvarką bendro naudojimo plotuose bei mokyklos ir bendrabučio teritorijoje;
5.4. sudaryti sąlygas bendrabučio darbuotojams patikrinti tvarką kambariuose (dalyvaujant
kambaryje gyvenančiam mokiniui);
5.5. miegoti savo lovose, laikytis higienos normų, pakankamai turėti aprangos pakeitimui;
5.6. laikytis dienos rėžimo, laiku eiti į pamokas, stropiai mokytis, sąžiningai ir nustatytu
laiku atlikti skirtas namų ruošos užduotis, laiku grįžti į bendrabutį;
5.7. išeiti į miestą ar vykti (į namus) galima tik pranešus bendrabučio auklėtojui ir
atsižymėjus tam skirtame sąsiuvinyje, kambario raktus paliekant auklėtojui ar budėtojui;
5.8. laikytis bendravimo, elgesio, aprangos etiketo, gerbti bendrabučio darbuotojus, vykdyti
jų teisėtus nurodymus, pagarbiai elgtis su jaunesniais bei silpnesniais;
5.9. laikytis gaisrinės saugos taisyklių, saugiai elgtis su elektros prietaisais;
5.10. taupiai vartoti vandenį bei elektros energiją;
5.11. budėti bendrabutyje, pagal grafiką ir kokybiškai atlikti šią pareigą.

6. Mokiniams draudžiama:
6.1. vestis į bendrabutį pašalinius asmenis. Atskiru atveju, į mokinių gyvenamąsias patalpas
įleidžiami tėvai, broliai, seserys, globėjais ir kiti asmenys, pateikę asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.
6.2. vartoti alkoholinius gėrimus, toksines ir narkotines bei kitas psichotropines medžiagas.
6.3. sąmoningai laužti, ar kitaip gadinti bendrabučio inventorių ar kitus reikmenis.
6.4. kambaryje ant sienų klijuoti plakatus, ar kitą medžiagą, reklamuojančią pornografiją,
tabako gaminius ar alkoholinius gėrimus.
6.5. savo elgesiu trikdyti kitų asmenų ramybę ir saugumą.
6.6. bendrabučio auklėtojas, kiti darbuotojai privalo informuoti direktorių apie bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymo atvejus.
6.7.mokiniams už šių taisyklių nevykdymą gali būti skiriamos drausminės nuobaudos:
pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas, pašalinimas iš bendrabučio. Visais atvejais
bendradarbiaujama su tėvais, globėjais.
6.8. bendrabučio gyventojai privalo laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų: nekelti
triukšmo, naudotis muzikine aparatūra taip, kad netrikdytų bendrabutyje ir aplinkiniuose namuose,
kambariuose gyvenančiųjų darbo ir poilsio, nepažeidinėti kitų bendrabučio gyventojų teisių. Nuo
22.00 val. iki 6.00 val. bendrabutyje turi būti tylu.
III SKYRIUS
BENDRABUČIO REŽIMAS
7. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams nustatomas bendrabučio režimas:

Eil.nr.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Veikla
Kėlimasis, rytinis tualetas
Pusryčiai mokyklos valgykloje
Pamokos mokykloje
Pietūs mokyklos valgykloje
Pamokų ruoša
Organizuotas laisvalaikis
Pamokų ruoša
Vakarienė mokyklos valgykloje
Organizuotas laisvalaikis
Vakaro maitinimas, savitvarka,
laisvalaikis
Vakaro tualetas, pasiruošimas
miegui
Miegas

Laikas
6.30
7.30
8.00 – 13.00 – 14.45
13 – 13.30
13.30 – 14.30
14.30 – 16.00
16.00 – 17.00
17.00 – 17.30
17.30 – 19.00
19.00 – 20.30
20.30 – 21.30
21.30 – 6.30

IV SKYRIUS
IŠVYKIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA
8. Norėdamas(-a) nebegyventi bendrabutyje, mokinys(-ė) arba jo tėvai (globėjai, rūpintojai)
pateikia prašymą direktoriui, įvardijant jame svarbias priežastis. Prašymas turi būti suderintas su
socialine pedagoge ir bendrabučio auklėtoju.
9. Mokiniui išvykstant atostogauti, palikti švarius ir tvarkingus kambarius. Išvykstant visam
laikui (baigus mokyklą–daugiafunkcį centrą, perėjus į kitą mokyklą ar kitu atveju), kambarys, jame
esantis inventorius ir raktai priduodami auklėtojui ar budėtojui.
10. Mokinio išvykimas iš bendrabučio įforminamas direktoriaus įsakymu.

V SKYRIUS
BAIGIAMOJI DALIS
11. Taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems bendrabučio mokiniams ir
darbuotojams.
12. Visi bendrabučio darbuotojai ir mokiniai turi būti supažindinami su šiomis taisyklėmis,
kurios skelbiamos viešai matomoje vietoje.
_______________________

