
PATVIRTINTA  

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56  
 

 

AKMENĖS R. DABIKINĖS VLADIMIRO ZUBOVO MOKYKLOS BENDRABUČIO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 

1. Priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos aprašas nustato šios mokyklos mokiniams 

bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame tvarką. 

2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklės, patvirtintos mokyklos vadovo pritarus Mokyklos tarybai. 

3. Mokiniai priimami į mokyklos bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos 

civiliniu kodeksu (Žin., 2000, Nr. 74-2262), Lietuvos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804),  

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. 1642 „Dėl 

apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašu“ ir šiuo 

tvarkos aprašu.  

 

II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

 

4. Bendrabutis suteikiamas asmenims nuo 6 iki 21 metų amžiaus.  

5. Teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie: 

5.1. dėl turimų sutrikimų negali savarankiškai vaikščioti, yra nesaugūs gatvėje ir negali 

kasdien atvykti į mokyklą; 

5.2. gyvena vietovėje didesniu nei 3 km atstumu nuo mokyklos; 

5.3. dėl blogo susisiekimo su mokykla ir nepakankamai išvystytos transporto sistemos 

negali laiku atvykti į pamokas; 

5.4. neturi galimybės pasirinkti arčiau namų specialiojo ugdymo įstaigos;  

5.5. auga šeimoje, kur yra tik vienas iš tėvų (globėjų);  

5.6. auga šeimoje, kur tėvai (globėjai) yra nedirbantys; 

5.7. auga šeimoje, kur tėvai dirba naktinį ar pamaininį darbą;  

5.8. auga šeimoje, kurioje yra daugiau nei 3 nepilnamečiai vaikai; 

5.9. kitais atvejais, suderinus su steigėju. 

6. Esant laisvų vietų, bendrabutis gali būti išnuomojamas kitiems su švietimo sistema, 

švietėjiška bei kultūrine veikla susijusiems asmenims, taikant bendrabučio režimą ir pasirašant 

laikiną paslaugos sutartį, suderinus su steigėju. 

7. Į bendrabutį mokiniai priimami nuo rugsėjo 1 d. mokymosi mokykloje laikotarpiu ir 

gyvena 5 dienas per savaitę. Mokiniai į bendrabutį gali būti priimami ir mokslo metų eigoje. 

8. Bendrabutis suteikiamas mokyklos vadovo sprendimu. 

 

III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 

9. Tėvams (globėjams/rūpintojams), pateikus prašymą dėl apgyvendinimo bendrabutyje 

sudaroma dvišalė sutartis, kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, 

sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai.  

Sutartis registruojama sutarčių  registre, patvirtintu mokyklos vadovo įsakymu.  

Viena atiduodama tėvams (globėjams/ rūpintojams), kita saugoma mokinio asmens 

byloje. 
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10. Mokiniai, gyvenantys mokyklos bendrabutyje ir jų tėvai (globėjai/rūpintojai) su 

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis supažindinami žodžiu (1 priedas). 

11. Tėvai, globėjai pildo „Daiktų perdavimo–priėmimo aktą“, jei nori, kad už mokinių 

atsivežtus būtinus gyvenimui daiktus, atsakytų darbuotojai (3 priedas). 

12. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, ugdymosi 

bei poilsio sąlygos bendrabutyje.  

13. Bendrabučio veiklą ir tvarką užtikrina bendrabučio auklėtojai, jų padėjėjai, naktinės 

auklės, bendrosios praktikos slaugytoja, socialinė pedagogė. 

14. Bendrabučio gyventojai  laikosi režimo, nustatyto ,,Dienos rate“ (2 priedas).  

15. Į mokinių gyvenamąsias patalpas įleidžiami tėvai (globėjai/rūpintojai), kiti šeimos 

nariai vasaros metu iki 20.30 val., žiemos metu iki 20.00 val. pateikę asmens tapatybę liudijantį 

dokumentą.  

16. Mokiniai, nesilaikantys bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę materialinę 

žalą, bendrabučio patalpoms, įrengimams, baldams ar inventoriui, atlygina pagal mokykloje nustatytą 

tvarką.   

17. Mokiniams negalima lankytis bendrabutyje pamokų ir pertraukų metu. Mokinys 

nebuvęs pamokose, gyventi į bendrabutį atvyksta sekančią dieną.   

18. Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami ir maitinami nemokamai Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.  

 

IV. MOKINIŲ IŠVYKIMAS IR ŠALINIMAS IŠ BENDRABUČIO 

 

19. Mokinys laikomas išvykusiu iš bendrabučio: 

19.1. mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams) pateikus rašytinį prašymą. 

20. Mokiniams, kurie pažeidžia mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisykles ir 

nevykdo savo pareigų, gali būti taikomos nuobaudos: 

20.1. pastaba žodžiu;  

20.2. informavimas mokinio tėvus, globėjus/rūpintojus; 

20.3. direktoriaus įsakymu pareikštas papeikimas, griežtas papeikimas. 

21. Mokinio padarytą pažeidimą apsvarsto Vaiko gerovės komisija. Su nutarimu 

supažindina vaiko tėvus, globėjus/rūpintojus.   

22. Mokinio šalinimas iš bendrabučio patvirtinimas direktoriaus įsakymu. 

23. Išvykus mokiniui arba pašalinus jį iš bendrabučio, sutartis dėl jo apgyvendinimo 

bendrabutyje laikoma nutraukta. 

 

V. GRUPĖS AUKLĖTOJŲ IR AUKLĖTOJO PADĖJĖJŲ DARBO TVARKA, 

ORGANIZUOJANT MOKINIŲ SAVITVARKOS DARBUS 

 

24. Grupės auklėtoja ir auklėtojo padėjėja dirba pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą 

grafiką.  

25. Grupės auklėtoja atsakinga už tai, kad:  

25.1. ryte mokiniai išeidami praustis atklotų lovas, kad išsivėdintų patalynė. Atidaromas 

langas patalpai išvėdinti (tik auklėtoja); 

25.2. klojant lovą, antklodę, pagalvę, paklodę tvarkingai padėtų į patalynės dėžę. 

Susitvarkytų rankšluosčius; 

25.3. eidami miegoti paruoštų lovą miegui (nuimtų lovatiesę, pasiklotų patalynę); 

25.4. eidami miegoti, rūbus susidėtų tvarkingai jiems skirtoje vietoje; 

25.5. šlepetes dėtų prie lovos;  

25.6. rūbų spintose, komodose, patalynės dėžėse būtų palaikoma tinkama švara ir 

tvarka;  

25.7. miegamųjų kambarių inventoriaus kaita vyktų tik su administracijos leidimu; 

25.8. mokiniai nesikeistų lovomis, negulėtų drauge lovoje;  
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25.9. po bendrabutį mokiniai vaikščiotų tik su šlepetėmis;  

25.10. avalynė būtų laikoma tam skirtose dėžėse; 

25.11. ant durų būtų pakabintas vardinis mokinių sąrašas, gyvenančių kambaryje bei 

auklėtojų, dirbančių su tais mokiniais, pavardės; 

25.12. mokiniai maudytųsi duše po vieną; praustųsi prausykloje, skalbtųsi grupės 

auklėtojos, auklėtojos padėjėjos priežiūroje. Grupės auklėtoja, auklėtojos padėjėja patikrina 

prausyklą, dušo kabinas po mokinio prausimosi;  

25.13. kartą savaitėje mokiniai tikrintųsi švarą pas bendrosios praktikos slaugytoją. 

Tikrinami miegamojo kambariai, pastabos apie tikrinimą rašomos švaros tikrinimo sąsiuvinyje;  

25.14. mokinių apranga, avalynė būtų švari, sausa;  

25.15. saugiai būtų naudojami kompiuteriai, televizoriai, magnetofonai kambariuose. 

Kambarių raktai būtų padėti nurodytoje vietoje; 

25.16. mokinys, dalyvaujantis nepamokinėje veikloje tinkamai elgtųsi; 

25.17. reikalui esant mokinys saugiai išvyktų į namus.  

26. Grupės auklėtoja esant būtinybei (kartu su socialine pedagoge ar direktoriaus 

pavaduotoju ugdymui) gali: 

26.1. patikrinti mokinio kuprinę; 

26.2. patikrinti mokinio telefoną; 

26.3. patikrinti mokinio asmeninius daiktus. 

 

VI.  GRUPĖS AUKLĖTOJŲ VEIKSMAI NEKASDIENINĖSE  SITUACIJOSE 

 

27. Mokiniui savavališkai pasišalinus (pabėgus) iš mokyklos bendrabučio: 

27.1. darbuotojas, kurio atsakomybėje tuo metu buvo mokinys, iš karto praneša  

mokyklos direktoriui arba jo įgaliotam asmeniui apie įvykį; 

27.2. grupės auklėtojai (mokytojai) skubos tvarka imasi priemonių mokinio suradimui; 

27.3. nesuradus mokinio per 1 val. apie šį faktą grupės auklėtoja informuoja mokinio 

tėvus (globėjus/rūpintojus). Asmuo, kurio darbo laiku mokinys pasišalino iš bendrabučio, rašo 

paaiškinimą, smulkiai aprašydamas įvykio aplinkybes;  

27.4. per 3 valandas, nenustačius mokinio buvimo vietos, suderinus su tėvais 

(globėjais/rūpintojais) pagalbos dėl jo suradimo kreipiamasi į vietos policijos nuovadą, kriminalinės 

paieškos skyrių. Kreipiasi mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;    

27.5. jeigu mokinio buvimo vieta nenustatoma per 12 valandų, apie dingimo faktą 

informuojamas steigėjas - Akmenės rajono savivaldybės administracija. Pranešimu rūpinasi 

mokyklos direktorius arba jo įgaliotas asmuo;   

27.6. grąžinus mokinį į bendrabutį, analizuojamos pasišalinimo priežastys ir priimami 

adekvatūs sprendimai analogiškiems faktams išgyvendinti. 

28. Mokiniui  susirgus  arba  dėl   kitų   priežasčių   neatvykus   į  mokyklos bendrabutį  

apie nebuvimo trukmę informuojama bendrosios praktikos slaugytoja, kad mokinys būtų 

išbraukiamas iš valgiaraščio. 

29. Darbuotojai, kilus gaisrui:  

29.1. skambina 112;  

29.2. apie įvykį praneša mokyklos direktoriui. 

30. Darbuotojai, įvykus nelaimingam atsitikimui (kaulų lūžiai, kraujavimas, šiluminis  

smūgis, skendimas ir kt.): 

30.1. suteikia skubią reikalingą pirmąją pagalbą nukentėjusiems;  

30.2. iškviečia medicininę pagalbą;  

30.3. apie įvykį informuoja mokyklos direktorių;  

30.4. grupės  auklėtojas, jeigu  mokinys  dėl  nelaimingo  atsitikimo  pateko į ligoninę,  

informuoja jo tėvus (globėjus/rūpintojus). 
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31. Darbuotojai  įtarę,  kad  mokinys  yra  apsvaigęs nuo alkoholio ar dėl kitų neaiškių  

priežasčių: 

31.1. imasi priemonių mokinio saugumui užtikrinti (teikia pirmąją pagalbą);  

31.2. kviečia medicininę pagalbą; 

31.3 apie faktą praneša mokyklos direktoriui; 

31.4 jeigu įtarimai pasitvirtino, apie įvykį pranešama tėvams, Vaiko teisių apsaugos  

tarnybai.  

___________________________ 

 

 

 

 

SUDERINTA  

Mokyklos tarybos 2018 m. rugpjūčio 31 d. 

posėdžio protokoliniu nutarimu  

protokolo Nr. T-3  
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PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56  
 

1 priedas          

 

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS  
 

1. Nevėluoti į pamokas, nepraleidinėti jų be priežasties. 

2. Atstovauti  mokyklą  renginiuose – į  pamokas ir nepamokinius  renginius  ateiti 

laiku, tvarkingai apsirengus.  

3. Vykdyti  specialiųjų poreikių mokinių mokytojų, grupių auklėtojų bei kitų mokyklos 

darbuotojų nurodymus.  

4. Tausoti mokyklai priklausantį turtą, taupyti energiją, šilumą, vandenį. 

5. Laikytis saugaus elgesio taisyklių, vykdyti numatytas mokinio elgesio taisykles  

mokykloje, bendrabutyje ir už jo ribų.  

6. Būti mandagiu, pagarbiai elgtis su specialiųjų poreikių mokinių mokytojais, grupių 

auklėtojais ir kitais mokyklos darbuotojais.   

7. Nemeluoti, nesisavinti svetimų daiktų, pinigų ir pan. 

8. Už piktybinį mokinio elgesio taisyklių pažeidinėjimą mokiniai, gali būti šalinami iš 

mokyklos bendrabučio.  

9. Už  padarytą   žalą   bendrabučio  patalpoms,  įrenginiams,  inventoriui,  baldams,  

gyventojas atlygina Žalos įvertinimo ir atlyginimo tvarkos apraše nustatyta tvarka. 
 

L E I D Ž I A M A: 
 

10. Lankytis ne savo kambariuose iki 20.00 val.  

11. Žiūrėti televizijos laidas iki 21.00 val. 

12. Naudotis internetu iki 20.30 val. auklėtojai leidus.   

                      13. Naudotis asmeniniais telefonais, planšetiniais kompiuteriais iki 21.00 val. 

 14. Diskotekoje, pramogų renginiuose dalyvauti gali tik mūsų  mokyklos mokiniai, 

 atskirais atvejais (žodiniu susitarimu), kitų įstaigų atstovai. 

 15. Atsivežtus maisto produktus laikyti šaldytuve. Gerti arbatą, valgyti savo maistą  tik 

tam skirtose patalpose.    
 

P R I V A L O M A: 
 

16.Penktadieniais iš bendrabučio pas tėvus (globėjus/rūpintojus) išvykti tuoj po pamokų  

arba sulaukus pavėžėjimo laiko. 

17. Iš tėvų ar (globėjų/rūpintojų) atvykti į mokyklos bendrabutį pirmadieniais ir atsivežti  

būtinus daiktus gyvenimui bendrabutyje savaitei. 

18. Iš  mokyklos  bendrabučio  (nuo pirmadienio  iki  penktadienio)  išvykti  tik  gavus  

grupės auklėtojos leidimą ir suderinus su tėvais, globėjais. 

19. Pranešti  grupės  auklėtojai  ar  administracijos  atstovui  atvykus  į   mokyklos  

bendrabutį draugams, pažįstamiems, artimiesiems.  
 
 

D R A U D Ž I A M A: 
 

20. Griežtai draudžiama mokiniams rūkyti, vartoti svaigalus, narkotikus.  

21. Draudžiama be tikslo eiti į mokyklos bendrabutį pamokų ir pertraukų metu.  

22. Draudžiama lankytis mokyklos bendrabutyje pašaliniams asmenims, nepranešus  

apie tai administracijos atstovui. 

23. Draudžiama laikyti maisto produktus miegamuosiuose kambariuose.   

24. Draudžiama išeiti iš mokyklos teritorijos nepranešus auklėtojai ar administracijos  

atstovui.  

______________________ 
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PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56  
 

2 priedas  

 

D I E N O S   R A T A S 

 

7.00–7.45 val.    –  savitvarka  

7.50–8.10 val.    –  pusryčiai  

8.10–8.15 val.    –  pasiruošimas į mokyklą 

8.15–12.00; 13.00; 14.00; 15.00 val. – pamokos  

12.00–17.00 val. –  nepamokinė veikla, laisvalaikis 

14.00 val.        –  pietūs  

16.30 val.           –   pavakariai  

16.30–17.00  val. – laisvalaikis 

17.00–17.30 val.  – grupės ugdomieji užsiėmimai (kasdien), esant geram orui                                              

                                užsiėmimai gali vykti lauke 

17.30– 18.30 val.  – pamokų ruošos valanda, individualūs pašnekesiai    

18.30 val.              – vakarienė 

19.00–20.30 val.   – savitvarka, laisvalaikis  

20.30–21.00 val.   – pasiruošimas miegui  

21.00–7.00 val.     – miegas.      

                 _______________________ 
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PATVIRTINTA 

Akmenės r. Dabikinės Vladimiro Zubovo 

mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 30 d. 

įsakymu Nr. V-56  
 

3 priedas  
 

      DAIKTŲ PRIĖMIMO–PERDAVMO AKTAS 
 

20__________   

       Dabikinė  

 

Eil. 

Nr. 

Daikto 

pavadinimas 

Daikto aprašymas 

(spalva, būklė, 

medžiaga…) 

Daikto 

perdavimo 

data 

Tėvų, globėjų 

parašas 

Daikto 

grąžinimo 

data  

Auklėtojo 

parašas  

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

  

 

     

 

 

Tėvų, globėjų tel. Nr.__________________________ 

 


