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ŠIAULIŲ SANATORINĖS MOKYKLOS
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Šiaulių sanatorinės
mokyklos (toliau – Mokykla) gyvenimo bendrabutyje tvarką, bendrabučio dienotvarkę,
bendrabučio gyventojų teises ir pareigas.
2. Mokiniai, tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu, gydytojų rekomendacijomis gali būti apgyvendinti
mokyklos bendrabutyje.
3. Bendrabutis suteikiamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
4. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, maitinami vadovaujantis Apmokėjimo už maitinimą
mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo, patvirtinto
Lietuvos respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. ISAK-59
„Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklos
bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-1642 redakcija).
II. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
5. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio
sąlygos bendrabutyje.
6. Mokinių apgyvendinimą bendrabutyje ir supažindinimą su vidaus tvarką nustatančiais
dokumentais organizuoja mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui.
7. Mokiniai, susipažinę su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, Mokyklos dienotvarke (1
priedas), priešgaisrinės saugos reikalavimais, pasirašo darbui su grupe dienynuose. Mokiniai taip
pat pasirašo bendrabučio kambario inventoriaus naudojimo aktą.
8. Už kambariuose sugadintą inventorių atsako asmuo, padaręs žalą. Nenustačius kaltininko,
atsakingi visi to kambario gyventojai. Mokiniai, nesilaikantys Taisyklių, padarę materialinę žalą
bendrabučio patalpoms, įrengimams, baldams, inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų
nustatyta tvarka. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo atlyginti padarytą nuostolį.
9. Už tvarką bendrabutyje atsako direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui,
bendrabučio auklėtojai, naktinės auklės, socialinis darbuotojas, apsaugos darbuotojai.
10. Už mokinių priežiūrą, saugumą bendrabutyje dienos metu atsako mokyklos socialinis
darbuotojas, vyr. slaugos administratorė, auklėtojai, apsaugos darbuotojai, nakties metu –
naktinės auklės.
11. Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus ar kitą mokinio turtą Mokykla neatsako.
12. Auklėtojai, socialinis darbuotojas, slaugytojos rūpinasi mokinių dienos ritmo laikymusi,
saugumu, savijauta, pažangumu, pamokų lankymu, teikia jiems pagalbą, palaiko ryšius su
mokinių tėvais, dalykų mokytojais, sveikatos priežiūros, pagalbos mokiniui specialistais.
13. Bendrabučio dienotvarkė darbo dienomis pridedama 1 priede.
14. Bendrabučio dienotvarkė sekmadieniui pridedama 2 priede.
15. Mokinys privalo dienotvarkėje nustatytu laiku būti pamokose, medicinos procedūrose,
neformaliosios veiklos užsiėmimuose.

16. Laisvu laiku išeiti iš bendrabučio mokinys gali, jei yra raštiškas tėvų sutikimas, kad mokinys
gali būti išleidžiamas. (Mokinys suderina išėjimą iš bendrabučio su tuo metu dirbančiu grupės
auklėtoju, atsižymėdamas prašymų žurnale).
17. Mokinį savaitgalį į namus pasiima tėvai, globėjai, išskyrus atvejus, kai yra raštiškas tėvų
(globėjų, rūpintojų) sutikimas, kad mokinys gali savarankiškai vykti namo.
18. Bendrabučio kambaryje pamokų metu mokiniui būti draudžiama, išskyrus ligos ir kitus
nenumatytus, su direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui suderintus atvejus.
19. Pamokų metu kambarių durys rakinamos.
20. Esant mokiniui kambaryje, kambario durys nerakinamos.
21. Mokyklos administracija, auklėtojai, socialinis darbuotojas, sveikatos priežiūros specialistai,
naktinės auklės, valytojos turi teisę įeiti į kambarį, pasinaudodami atsarginiais raktais.
22. Svečiams leidžiama lankytis bendrabutyje pateikus asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ir
užsiregistravus pas mokyklos apsaugos darbuotoją. Iki 20.00 val. visi pašaliniai asmenys iš
bendrabučio privalo išeiti. Už svečio elgesį bendrabutyje atsako asmuo, pas kurį svečias
atvyko.
23. Pašalinti iš bendrabučio mokiniai į bendrabutį neįleidžiami net kaip svečiai. Svečiai
neįleidžiami pas nuobaudų turinčius mokinius.
24. Už Taisyklių ir Mokyklos dienotvarkės nesilaikymą mokiniui skiriamos nuobaudos.
25. Mokiniai, kurių mokymo sutartis pasibaigė dėl sutartyje numatytų sąlygų ar buvo nutraukta,
privalo per 5 dienas išsikraustyti iš bendrabučio.
26. Neinformavęs direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir socialiniam darbui mokinys negali išsikraustyti
iš bendrabučio.
27. Iš bendrabučio išsikraustantis mokinys privalo palikti tvarkingą kambarį, grąžinti direktoriaus
pavaduotoją ugdymui ir socialiniam darbui patalynę, inventorių, raktus.
28. Mokykla neatsako už bendrabutyje laikomus daiktus.
III. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS IR PAREIGOS
29. Bendrabutyje gyvenančių mokinių rimties, saugumo, teisių ir laisvių apsauga rūpinasi
bendrabučio darbuotojai.
30. Mokinys turi teisę:
30.1.naudotis gyvenamąja, bendro naudojimosi patalpomis ir jose esančiais baldais, inventoriumi,
patalyne;
30.2.reikšti pastabas bei pasiūlymus dėl gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygų gerinimo,
bendrabučio darbuotojų darbo, tvarkos ir švaros bendrabutyje, kambarių remonto;
30.3.gauti psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą;
30.4.priimti svečius ar lankytojus nuo 18.00 iki 20.00 val. Lankytojai ir svečiai registruojami pas
apsaugos darbuotoją, informuojant auklėtoją;
30.5.susiderinti su direktoriaus pavaduotoja ugdymui ir socialiniam darbui dėl asmeninių daiktų laikymo
ir naudojimo kambaryje;
30.6.prasižengęs mokinys turi teisę laiku gauti informaciją apie numatomą jo elgesio svarstymą
Mokyklos vaiko gerovės komisijoje ir dalyvauti posėdyje, svarstant jo elgesį.
31. Mokinys privalo:
31.1.laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų, nekelti triukšmo (muzikos klausytis su
ausinėmis), nepažeidinėti kitų bendrabučio gyventojų teisių, laikytis higienos, švaros, saugos,
priešgaisrinės saugos reikalavimų, laikytis rimties ir ramybės nuo 21.30 val. iki 7.00 val. ryto;
31.2.laikytis Mokyklos direktoriaus patvirtintos dienotvarkės, bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių,
sutartyje nustatytų reikalavimų ir savitvarkos reikalavimų.
31.3.palaikyti švarą ir tvarką bendrabučio kambariuose, bendro naudojimo patalpose ir bendrabučio
teritorijoje. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo tvarkyti savo kambarį, bendrojo naudojimo
patalpas prižiūri ir valo bendrabučių darbuotojai;

31.4.saugoti ir tausoti bendrabučio inventorių, taupiai vartoti elektros energijos, šilumos, vandens
išteklius, suteiktas priemones;
31.5.vykdyti direktoriaus pavaduotojos ugdymui ir socialiniam darbui, socialinio darbuotojo, auklėtojų,
naktinių auklių, apsaugos darbuotojų, Mokyklos administracijos nurodymus;
31.6.mandagiai elgtis su bendrabučio darbuotojais ir gyventojais, bendramoksliais, neįžeidinėti,
nežeminti;
31.7.grįžti į bendrabutį iki 21 val. Vėliau gali grįžti tik iš namų, iš anksto informavęs auklėtoją;
31.8.informuoti auklėtoją, jei pasikeitė asmeninis ar tėvų (globėjų, rūpintojų) telefonų numeriai;
31.9.leisti Mokyklos administracijai, auklėtojams, naktinėms auklėms, socialiniam darbuotojui ar
policijos darbuotojui bet kuriuo paros metu užeiti į kambarį ir tikrinti asmeninius daiktus;
31.10.viršutinius rūbus ir avalynę, skirtą vaikščioti lauke, laikyti tik klasės rūbinėje;
31.11.dienos ir nakties poilsio metu, mobiliuosius telefonus, planšetes ir kt. laikyti begarsiame
režime padėtus ant stalo ar spintelės, atjungtus nuo elektros tinklo.
32. Mokiniui draudžiama:
32.1.bendrabutyje turėti, pardavinėti ir vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus bei narkotines
psichotropines medžiagas, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus;
32.2.naudoti elektrinius šildymo ir kaitinimo prietaisus;
32.3.esant kambaryje, laikyti plačiai atvertus langus (langai gali būti atlenkti vertikaliai);
32.4.sėdėti ir stovėti ant palangių, mėtyti per langus įvairius daiktus;
32.5.vestis pašalinius asmenis į bendrabutį, neužregistravus svečio pas apsaugos darbuotoją ir
neinformavus auklėtojo;
32.6.nuo 21.30 val. būti ne savo kambaryje;
32.7.bendro naudojimo patalpose palikti iš kambario išneštas buitines atliekas, nešvarius indus ar
kitą inventorių;
32.8.savavališkai persikelti į kitą kambarį ar pernešti bendrabučio inventorių, perkelti ar perstumti
baldus kambaryje;
32.9. ant durų, sienų savavališkai tvirtinti lentynas, paveikslus, plakatus, nuotraukas ir pan.
32.10.naudoti netvarkingus elektros prietaisus, remontuoti elektros instaliaciją (jungiklius, rozetes,
sukti lemputes);
32.11.naudoti atvirą ugnį ir šventines pirotechnikos priemones, ginklų, sprogstamų užtaisų ir
kitokių pavojingų aplinkiniams daiktų.
IV. NUOBAUDOS
33. Už bendrabučio nuostatų, vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus skiriamos šios nuobaudos:
33.1. žodinis įspėjimas;
33.2. netinkamo elgesio bendrabutyje akto surašymas ir perdavimas socialiniam darbuotojui;
33.3. tėvų informavimas apie mokinio netinkamą elgesį bendrabutyje;
33.4. draudžiamų daiktų ir daiktų, naudojamų pažeidžiant dienos ritmą, paėmimas perduodant
tėvams;
33.5. mokinio tėvų kvietimas į mokykla pokalbiui su auklėtoju, socialiniu darbuotoju;
33.6. svarstymas Mokyklos Vaiko gerovės komisijoje;
33.7. mokinio tėvų kvietimas į mokykla pokalbiui su mokyklos direktoriumi;
33.8. šalinimas iš bendrabučio vieneriems metams arba visam mokymosi laikotarpiui.
34. Drausminės nuobaudos skiriamos už šiuos nusižengimus:
34.1. alkoholinių, psichotropinių medžiagų įnešimą, vartojimą, platinimą;
34.2. grįžimą į bendrabutį išgėrus;
34.3. rūkymą bendrabučio, mokyklos patalpose, teritorijoje;
34.4. triukšmavimą;
34.5. grįžimą į bendrabutį po 21 val. be pateisinamos priežasties;
34.6. smulkų chuliganizmą;

34.7. bendrabučio darbuotojų ir gyventojų įžeidimą necenzūriniais žodžiais ir nepadoriais gestais,
grasinimais;
34.8. netvarką kambaryje, patalpų ir teritorijos teršimą;
34.9. svetimo turto pasisavinimą;
34.10. savavališką persikėlimą gyventi į kitą kambarį;
34.11. trukdymą Mokyklos administracijai, bendrabučio darbuotojams, įeiti į kambarį;
35. Nuobaudas skiria direktorius, gavęs raštišką teikimą. Paskyrus nuobaudą, mokinys
supažindinamas pasirašytinai, informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).
36. Mokinys šalinamas iš bendrabučio Mokyklos direktoriaus įsakymu, pranešus tėvams
(globėjams, rūpintojams).

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
37. Taisyklės gali būti keičiamos, papildomos mokinių, Mokyklos darbuotojų, tėvų (globėjų,
rūpintojų) teikimu.
38. .Taisykles ir jų pakeitimus tvirtina Mokyklos direktorius.
39. Taisyklės įsigalioja patvirtinus Mokyklos direktoriaus įsakymu.
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