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BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokiniai laiku išvyksta į pamokas, raktus palieka pas bendrabučio budėtoją stende. 

2. Svečiai į miegamuosius neįleidžiami, gyventojai iškviečiami į vestibiulį. Svečiai 

bendrabučio budėtojui palieka asmens dokumentus, budėtojai registracijos knygoje įrašo 

atitinkamus duomenis. Tėvai ir kiti šeimos nariai leidžiami į aukštus, bet privalo pateikti 

bendrabučio budėtojui asmens dokumentus ir nurodyti pas ką atvyko. Budėtojas registracijos 

knygoje įrašo atitinkamus duomenis. 

3. Gyventojai, bet kuriuo paros metu privalo įleisti į kambarį administratorių, 

bendrabučio auklėtoją, budėtoją ar kitą aptarnaujantį personalą. 

4. Gyventojai įvairius gedimus registruoja pas bendrabučio budėtoją registracijos 

knygoje. 

5. Gyventojai privalo turėti leidimus įeiti į bendrabutį ir pateikti juos bendrabučio 

budėtojui. 

6. Bendrabučio gyventojai privalo vykdyti mokyklos administracijos, administratoriaus, 

bendrabučio auklėtojų ir budėtojų bei bendrabučio tarybos nutarimus. 

 

II.  MOKINIŲ, GYVENANČIŲ MOKYKLOS BENDRABUTYJE, PAREIGOS IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

7. Bendrabučio gyventojai privalo laikytis priešgaisrinės saugos, elektros saugos, 

elektros viryklių ir elektrinių prietaisų eksploatavimo taisyklių.  

8. Remontuoti kambarius, atstatyti sugadintus įrenginius, inventorių.  

9. Bendrabučio gyventojams rekomenduojamas dienos režimas: 

 KĖLIMASIS   6.00–6.30 val. 

 KAMBARIŲ TVARKYMAS 6.30–6.45 val. 

 PUSRYČIAI   6.45–7.00 val. 

 IŠVYKIMAS Į MOKYKLĄ 7.00–7.45 val. 

 PAMOKOS    8.00–16.00 val. 

 POILSIS   16.00–18.00 val. 

 VAKARIENĖ  19.00–21.00 val. 

 LAISVALAIKIS  21.00–21.30 val. 

 PASIRUOŠIMAS MIEGUI 21.30–22.00 val. 

 RAMYBĖ   22.00–6.00 val. 

10.  Vakarinį patikrinimą vykdo bendrabučio auklėtojas nuo 21.30 iki 22.00 val. 

Patikrinimo metu gyventojai privalo būti savo miegamuosiuose. 

11.  Bendrabučio gyventojai į bendrabutį įleidžiami iki 23.00 val., vėliau bendrabučio durys 

rakinamos. 

12.  Mokinys privalo laikytis švaros ir tvarkos miegamuosiuose, rūpestingai pakloti lovą, 

su viršutiniais drabužiais nesėdėti ir negulėti lovose, laikytis asmens higienos reikalavimų, nežaisti 

triukšmingų, azartinių žaidimų, nerūkyti, nevartoti psichotropinių narkotinių medžiagų, knygas, 

vadovėlius, sąsiuvinius, maisto produktus laikyti tam skirtose vietose, drabužiai visada turi būti 

švarūs, išlyginti ir laikomi spintose, taupyti vandenį, elektros ir šilumos energiją. 

13.  Vaikščioti į kitus aukštus ir miegamuosius po 24.00 val. – draudžiama. 
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14.  Draudžiama miegamuosiuose auginti šunis, kates ir kitus gyvūnus. 

15.  Palaikyti bendrabučio kambariuose ir teritorijoje švarą ir tvarką. 

16.  Draudžiama savavališkai persikelti iš kambario į kambarį ir perkėlinėti inventorių. 

17.  Privalo laiku sumokėti nuomos mokestį, netrukdyti kitiems mokytis, ilsėtis, 

kiekvienas bendrabučio gyventojas per mėnesį turi dirbti 1,5 val., tvarkydamas bendrabučio patalpas 

ir aplinką. 

18.  Išvykdami iš bendrabučio gamybinei praktikai arba pasibaigus mokslo metams,  

privalo atsiskaityti už inventorių ir atiduoti patalynę į sandėlį.  

19.  Mokinys negali būti bendrabutyje be pateisinamos priežasties, jei tuo metu jam vyksta 

pamokos. 

 

III. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ MOKYKLOS BENDRABUTYJE IR BUDINČIŲ 

KAMBARIUOSE, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

20.  Budinčio pareigas kambaryje atlieka visi gyvenantys mokiniai. 

21.  Budėjimas vyksta pagal sudarytą ir bendrabučio auklėtojos patvirtintą grafiką 

mėnesiui. 

22.  Budintis kambaryje privalo: 

22.1. Palaikyti kambaryje švarą ir tvarką; 

22.2. Ryte iššluostyti drėgnu būdu kambario grindis, nušluostyti dulkes nuo palangių, 

kėdžių, stalų bei kito inventoriaus; 

22.2. Išnešti į konteinerį šiukšles; 

22.3.  Reikalauti, kad visi kambario gyventojai tvarkingai pasiklotų lovas, susitvarkytų 

spinteles, rūbus spintose, maisto produktus; 

22.4.  Reikalauti iš kambario gyventojų, kad kambaryje nebūtų laikomi nešvarūs rūbai, 

batai, indai, sugedę maisto produktai, medžiagos, galinčios sukelti gaisrą; 

22.5. Reikalauti, kad gyventojai laiku išvyktų į mokyklą; 

22.6. Reikalauti, kad kambario gyventojai lovoje negulėtų su viršutiniais rūbais ir 

nesėdėtų ant jų; 

22.7. Reikalauti iš kambario gyventojų, kad jie nerūkytų, netriukšmautų, nenaudotų 

alkoholinių gėrimų, negadintų inventoriaus; 

22.8. Reikalauti, kad į kambarius nesivestų svečių; 

23.  Budintis kambaryje atsako: 

23.1. Už kambario inventorių; 

23.2. Už švarą ir tvarką kambaryje; 

23.3. Už drausmę kambaryje. 

 

IV. MOKINIŲ, BUDINČIŲ MOKYKLOS BENDRABUČIO AUKŠTUOSE, PAREIGOS 

IR ATSAKOMYBĖ 

 

24.  Budėjimo aukštuose grafiką sudaro bendrabučio auklėtojas. Budintieji turi 

skiriamuosius ženklus. Kiekviename aukšte budi po du žmones, vienas koridoriuje ir balkone, 

kitas – prausykloje ir virtuvėje. 

25.  Mokinio budinčio aukštuose, pareigos: 

25.1. Atsako už tvarką ir švarą aukšte; 

25.2. Žino bendrabučio vidaus tvarkos taisykles ir tikrina, kaip jų laikosi aukšte 

gyvenantys mokiniai; 

25.3. Budėjimo priėmimo ir perdavimo metu, asmeniškai patikrina bendrabučio aukšte 

tvarką ir švarą, inventorių, esantį koridoriuje, prausykloje ir virtuvėje; 

25.4. Neleidžia pašalinių asmenų į aukštą be administracijos leidimo, neleidžia 

mokiniams įeiti su nešvariais rūbais ir avalyne; 

25.5. Praneša bendrabučio budėtojui apie aukšte sergančius; 
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25.6. Praneša bendrabučio budėtojui apie gedimus ir kt.; 

25.7. Įvykus ypatingiems atvejams  (gaisro, vagystės, girtuokliavimo ir pan.), nedelsiant 

praneša bendrabučio budėtojui; 

25.8. Po vakarienės drėgnu būdu nuvalo dulkes nuo inventoriaus bendro naudojimo 

patalpose, išneša šiukšles ir kt. (budinčiam draudžiama savavališkai palikti budėjimo vietą); 

25.9. Kartu su auklėtoju, seniūnu ar tarybos nariu tikrina aukšte švarą ir tvarką aukšto 

kambariuose.  

26. Mokinys, budintis aukštuose, atsako: 

26.1. Už aukšto inventorių; 

26.2. Už švarą ir tvarką; 

26.3. Už drausmę aukšte. 

______________________ 
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