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VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.

Mokinių riėmimo į mokyklos bendrabutį tvarka (toliau – Tvarka) parengta vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. kovo 17 d. įstatymas Nr. XI-1281 Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas) 36 straipsniu ir kt. teisės aktais.

2.

Tvarka reglamentuoja VšĮ Kuršėnų politechnikos mokyklos (toliau - Mokyklos) mokinių
priėmimo/ išbraukimo, apmokėjimo bei atleidimo nuo bendrabučio nuomos mokesčio sąlygas.

3.

Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės.
II. PRIĖMIMAS Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ IR APMOKĖJIMAS UŽ
GYVENIMĄ BENDRABUTYJE

4.

Mokinys, priimtas mokytis į mokyklą pagal pagrindinio, vidurinio ar profesinio mokymo
programas, turi teisę apsigyventi Mokyklos bendrabutyje, jei yra atvykęs iš Šiaulių bei kitų
rajonų ir miestų, išskyrus Kuršėnų miestą.

5.

Mokinys apgyvendinamas bendrabutyje mokinio (jei mokinys pilnametis) arba jo tėvų (globėjų,
rūpintojų) pageidavimu nuo prašymo pateikimo dienos.

6.

Mokinį bendrabutyje apgyvendina ir su juo arba su jo tėvais (globėjais, rūpintojais), jei mokinys
yra nepilnametis, sutartis parengia bendrabučio administratorius, tvirtina mokyklos direktorius.

7.

Mokinys, priimtas mokytis pagal pagrindinio ugdymo programą, už bendrabutį nemoka, išlaidos
apmokamos iš mokyklai skirtų ūkio lėšų.

8.

Mokinys, kuris mokosi pagal profesinio mokymo programas ar jų modulius, už gyvenimą
Mokyklos bendrabutyje moka iš dalies pagal Mokyklos Teikiamų paslaugų kainų nustatymo
taisykles, patvirtintas 2017 m. liepos 11 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolas Nr.
1.20-4).

9.

Mokinys, pateikęs socialiniam pedagogui pažymą apie šeimos pajamas, kurios neviršija
valstybės remiamų pajamų dydžio 1,5 karto vienam šeimos nariui, atleidžiamas nuo mokesčio
už bendrabutį.

10. Bendrabutyje gyvenančių mokinių, kurie atleidžiami nuo mokesčio už bendrabutį, sąrašas
tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
11. Mokiniai, išvykstantys į praktinę stažuotę pagal projektus, atleidžiami nuo mokesčio už
bendrabutį visam stažuotės laikotarpiui. Atleidimo pagrindas – direktoriaus įsakymas mokiniams
vykti į stažuotę.
12. Mokiniai nuo mokesčio už bendrabutį atleidžiami karantino, ekstremalios situacijos,
ekstremalaus įvykio ar įvykio, keliančio pavojų mokinių sveikatai ir gyvybei, laikotarpiu ar esant
aplinkybėms mokykloje, dėl kurių ugdymo procesas negali būti organizuojamas kasdieniu
mokymosi proceso organizavimo būdu.
13. Mokinys, baigęs mokyklą ar anksčiau nutraukęs mokymosi sutartį, privalo per 3 darbo dienas
visiškai atsiskaityti už gyvenimą bendrabutyje.
14. Mokinys dėl elgesio problemų pašalintas iš bendrabučio privalo per 1 darbo dieną išsikelti iš
bendrabučio ir per 3 darbo dienas visiškai atsiskaityti už gyvenimą bendrabutyje.

III. BAIGIAMOJI DALIS
1. Tvarka įsigalioja nuo 2020 m. spalio 1 d.
2.

Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir normatyviniams aktams dėl mokinio aprūpinimo
gyvenamosiomis patalpomis ar atsiradus naujų, Tvarkoje nenumatytų aplinkybių, bendrabučio
administratoriaus teikimu, atskiri nuostatų punktai gali būti keičiami.

3. Tvarka tvirtinama, keičiama, papildoma arba pripažįstama netekusi galios VšĮ Kuršėnų
politechnikos mokyklos direktoriaus įsakymu.
_______________________

