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PATVIRTINTA
VšĮ Kuršėnų PM direktoriaus
2019-12-10 įsakymu Nr.1.3(V1)-240
VIEŠOJI ĮSTAIGA KURŠĖNŲ POLITECHNIKOS MOKYKLA

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės nustato
Viešosios įstaigos Kuršėnų politechnikos mokyklos (toliau Mokykla) bendrabučio vidaus tvarką.
2. Mokykla siekia bendrabutyje gyvenančiam mokiniui sudaryti patogią, palankią, saugią aplinką
3. Mokyklos bendrabutyje gali apsigyventi mokiniai, besimokantys Viešojoje įstaigoje Kuršėnų
politechnikos mokykloje, atvykę iš Šiaulių bei kitų rajonų ir miestų, išskyrus Kuršėnų miestą.
4. Mokinys, norintis gyventi bendrabutyje, užpildo prašymą ir pasirašo sutartį 2 egzemplioriais:
vieną egzempliorių turi administratorius, kitą mokinys.
5. Mokinys, pasirašydamas gyvenamųjų patalpų suteikimo bendrabutyje sutartį, savo parašu
patvirtina, kad yra susipažinęs su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
6. Mokinį bendrabutyje apgyvendina, ir su juo sudaro sutartis, bendrabučio administratorius, kurio
pagrindinė funkcija - rūpintis buitinėmis bei socialinėmis mokinių reikmėmis.
7. Mokiniui suteikiamas gyvenamasis kambarys kuriame yra: lova, stalas, kėdė, spinta ir pan..
8. Patalynė mokiniui išduodama iš sandėlio: antklodė, pagalvė, užvalkalai antklodei ir pagalvei bei
paklodė ir lovatiesė.
9. Suderinus su administratore, leidžiama naudotis savo patalyne.
10. Mokinys gali būti perkeltas iš vieno kambario į kitą taip pat iš vieno aukšto į kitą dėl šių
priežasčių:
10.1. norint racionaliau panaudoti patalpas, dėl energetinių išteklių taupymo;
10.2. mokiniui konfliktuojant su kambario draugais;
10.3. siekiant užtikrinti higienos normų reikalavimų laikymąsi;
10.4. atsižvelgiant į kitas nenumatytas priežastis.
11. Bendrabutyje savaitgaliais ar atostogų metu galima pasilikti mokiniui (mokyklos administracijos
nurodymu raštu) :
11.1. jeigu reikia išvykti į stažuotę;
11.2. jeigu vyksta mokyklai svarbūs renginiai;
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12. Už kambaryje ar bendro naudojimo patalpose paliktus asmeninius gyventojo daiktus ar kitą turtą
bendrabučio darbuotojai neatsako.
13. Mokinys po 21.30 val. iš bendrabučio nebeišleidžiamas.
14. Paradinės lauko durys yra užrakinamos nuo 22.00 val. vakaro iki 6.00 val. ryto.
15. Virtuvės yra užrakinamos nuo 22.00 val. vakaro iki 6.00 val. ryto.
16. Pašaliniai asmenys ir mokiniai pašalinti už nuobaudas į bendrabutį neįleidžiami
17. Artimiausi giminaičiai (tėvai, globėjai, broliai, seserys) gali lankyti mokinį bendrabutyje nuo
8.00 val. iki 19.00 val. pateikus tapatybę įrodantį dokumentą, bet ne ilgiau kaip 2 valandas.
18. Bendrabučio veiklą koordinuoja mokyklos direktorius, vadovaudamasis mokyklos įstatais,
mokyklos bei bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
II. MOKĖJIMAI IR ATSISKAITYMAI
19. Mėnesinis mokestis už bendrabutį yra 3,48 €. Mokestis skaičiuojamas nuo mokinio
apgyvendinimo bendrabutyje dienos iki šios sutarties nutraukimo dienos.
20. Mokestis už kambarį bendrabutyje kiekvieną mėnesį gali būti sumokamas:
20.1. iš stipendijos arba kitų gaunamų pajamų;
20.2. įnešus grynus pinigus į mokyklos buhalteriją;
20.3. pavedimu į mokyklos sąskaitą Nr. LT667300010002407378.
21. Mokinys, pateikęs socialiniam pedagogui pažymą apie šeimos pajamas, kurios neviršija 183€
vienam asmeniui, atleidžiamas nuo mokesčio už bendrabutį.
22. Mokinys, sugadinęs inventorių, baldus ar kt. bendrabučio kambaryje ar bendro naudojimosi
patalpose, privalo atlyginti žalą. Nenustačius asmens, padariusio žalą kambaryje, nuostolius
atlygina visi mokiniai gyvenantys tame kambaryje.
23. Žala turi būti atlyginta per 20 kalendorinių dienų nuo turto žalos deklaracijos surašymo. Žala
skaičiuojama nuo tuo metu esančios rinkos kainos.
24. Mokinys, baigęs ar nutraukęs mokymąsi, išsikeldamas iš bendrabučio privalo per 3 kalendorines
dienas (pašalintas per 1 k. d.) administratoriui:
24.1. perduoti tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių;
24.2. gražinti kambario raktus;
24.3. sumokėti už pragyventas dienas;
25. Neatsiskaičius už naudojimąsi bendrabučiu, mokestis skaičiuojamas toliau iki tos dienos kol bus
visiškai atsiskaityta.
III. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
26. Mokinys turi teisę:
26.1. naudotis gyvenamąja patalpa ir joje esančiais daiktais, baldais, patalyne prisilaikant
tvarkos ir švaros, bei ekonomiško elektrinių prietaisų naudojimo.
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26.2. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl gyvenimo, poilsio sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros
bendrabutyje;
26.3. kreiptis pagalbos į bendrabučio darbuotojus;
26.4. naudotis virtuvėmis iki 21.00 val., dušais - ne vėliau kaip iki 22.00 val., WC – neribotai.
Šiose patalpose mokinys muilu, popieriniais rankšluosčiais, tualetiniu popieriumi ir kt.
neaprūpinamas;
26.5. savo lėšomis pasigerinti gyvenimo sąlygas, atliekant smulkius kambario remonto darbus,
suderinus su administratoriumi;
26.6. vieną mėnesį nuo apsigyvenimo pradžios, persikelti iš vieno kambario į kitą, prieš tai
suderinus su bendrabučio administratoriumi;
26.7. aktyviai dalyvauti bendrabučio gyvenime, prisidėti organizuojant renginius, akcijas,
debatus ar kt. veiklas vykdomas bendrabutyje;
26.8. rinkti bendrabučio tarybą.
27. Mokinys privalo:
28. laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių. Taisyklių nežinojimas neatleidžia nuo atsakomybės
dėl taisyklių nesilaikymo;
28.1. gerbti ir nepažeisti kitų gyventojų teisių ir teisėtų darbuotojų reikalavimų;
28.2. tausoti ir saugoti inventorių, patalynę, užuolaidas ir kt. daiktus tiek savo kambaryje, tiek
bendro naudojimo patalpose;
28.3. taupiai ir saugiai naudoti energijos išteklius;
28.4. laiku mokėti mokesčius už pragyventą laiką bendrabutyje, bei atlyginti bendrabučiui
padarytą žalą;
28.5. išeidamas iš bendrabučio kambario raktą palikti pas budėtoją;
28.6. miegoti tik savo kambaryje, bei laikytis švaros ir higienos reikalavimų;
28.7. laikytis elgesio normų, nekelti triukšmo ir garsiai nenaudoti muzikinės aparatūros (nuo
22.00 val. iki 7.00 val. );
28.8. užtikrinti, kad išeidamas iš bendrabučio

ar išvykdamas ilgesniam laikui patalpose

nepaliktų degančios šviesos, bėgančio vandens, įjungtų elektrinių prietaisų, atidarytų
langų, atrakintų durų;
28.9. išvykti iš bendrabučio šiais atvejais:
28.9.1. savaitgaliais t.y. penktadieniais iki 19 val;
28.9.2. atostogų metu;
28.9.3. susirgęs nedelsiant;
28.9.4. nutraukęs sutartį raštišku prašymu savo iniciatyva nesibaigus sutarties terminui;
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28.9.5. mokyklai nutraukus sutartį su mokiniu dėl nuobaudų per 1 darbo dieną nuo sutarties
nutraukimo.
28.10.

įsileisti mokyklos administraciją, grupės vadovą, bendrabučio darbuotojus, saugos

tarnybas, greitosios pagalbos, policijos darbuotojus, į kambarį bet kuriuo paros metu jeigu
reikia užtikrinti bendrabučio taisyklių reikalavimų laikymąsi, įvertinti kambarių būklę ir
pan.;
28.11. pastebėjęs bendrabučio gyventojų veiksmus, kurie prieštarauja taisyklėms, apie
pažeidimus nedelsdamas informuoti bendrabučio administratorių, jeigu jo nėra –
bendrabučio auklėtoją ar bendrabučio budėtoją;
28.12. vykdyti teisėtus bendrabučio darbuotojų nurodymus;
28.13. tvarkytis savo kambariuose, o

bendro naudojimo virtuvėse budėti pagal auklėtojos

sudarytą grafiką.
28.14. maisto atliekas ir kitas šiukšles iš kambarių, išsinešti į konteinerius, esančius tam skirtoje
vietoje, bendrabučio kieme.
28.15. pakeitus kambario spyną, vieną atsarginį raktą atiduoti administratoriui;
28.16. grįžti į bendrabutį iki 21.30 kai vyksta vakarinis patikrinimas;
28.17. išvykdamas iš bendrabučio savaitės viduryje apie tai pranešti bendrabučio darbuotojams
arba užsiregistruoti žurnale.
IV. MOKINIUI DRAUDŽIAMA
29. rūkyti ;
30. laikyti, vartoti, gaminti ir platinti alkoholinius gėrimus, narkotines ar psichotropines medžiagas;
31. laikyti ir naudoti pirotechnines priemones ar sprogmenis;
32. savavališkai įleisti ar leisti apsigyventi bendrabutyje pašaliniams asmenims;
33. kelti triukšmą nuo 22.00 iki 7.00 val., trikdant kitų asmenų ramybę ir saugumą;
34. palikti bendro naudojimo patalpose buitines atliekas, nešvarius indus ar asmeninį inventorių
atneštą iš kambario;
35. atsivesti ir laikyti gyvūnus;
36. filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą ir pokalbius ir juos platinti;
37. laikyti įrankius ar prietaisus su vidaus degimo varikliais, tepalus, benziną ar kitus degius skysčius;
38. savavališkai persikelti į kitą kambarį, pernešti bendrabučio inventorių, perstatyti baldus
kambariuose ir bendro naudojimo patalpose;
39. gadinti bendrabutyje ar jo teritorijoje esančią įrangą ir inventorių;
40. teršti ar niokoti bendrabučio vidų arba kiemą;
41. išsikelti iš bendrabučio neinformavus bendrabučio administratoriaus;
42. savavališkai atlikti bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo
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darbus;
43. tvirtinti antenas, klijuoti plakatus ar pan. ant durų, langų ir sienų;
44. naudoti papildomus šildymo ir vėdinimo prietaisus;
45. nepagarbiai elgtis, grasinti, įžeidinėti ar kitaip žeminti bendrabučio darbuotojus, kitus mokinius
ar svečius;
46. būti bendrabutyje kai mokiniui vyksta pamokos.
V. BENDRABUČIO DARBUOTOJAI
47. Bendrabutyje dirba administratorius, auklėtojas, 4 budėtojai, patalynės sandėlininkas, valytojas.
48. Bendrabučio darbuotojų darbo laikas:
48.1. auklėtojas ir budėtojai dirba pagal administratoriaus sudarytą ir direktoriaus patvirtintą
darbo laiko grafiką.
48.2. administratorius ir valytojas dirba pirmadienį – ketvirtadienį nuo 8.00 val. iki 17.00 val.,
penktadienį - nuo 8.00 val. iki 15.30 val. Pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.30 val.
48.3. patalynės sandėlininkas pirmadienį – ketvirtadienį nuo 12.30 val. iki 17.00 val.,
penktadienį – nuo 12.30 val. iki 15.30 val.
49. Administratorius turi teisę:
49.1. bet kuriuo paros metu patekti į gyvenamuosius kambarius, o gyventojams jo neįleidžiant
pasinaudoti atsarginiais raktais ar specialiosiomis priemonėmis. Padarytą materialinę žalą
tokiu atveju atlygina administratoriaus neįsileidę gyventojai;
49.2. riboti arba iš viso uždrausti svečių apsilankymą, gavęs nusiskundimą iš kitų mokinių apie
jų netinkamą elgesį;
50. Budėtojų darbo ypatumai:
50.1. budėtojams taikoma suminė darbo laiko apskaita;
50.2. pagrindinis darbas paromis nuo

9.00 val. ryto iki kitos dienos 9.00 val. ryto. Kitos

valandos nurodomos pagal poreikį;
50.3. budėtojų poste dirba nuo 9.00 val. iki 22.00 val. ir nuo 6.00 val. iki 9.00 val.;
50.4. aukštuose budi nuo 22.00 val. iki 6.00 val.;
50.5. tikrina dušų, wc, būklę;
50.6. kontroliuoja mokinių elgesį kambariuose, bendro naudojimo patalpose;
50.7. stebi ir teikia pastabas dėl dienos režimo nesilaikymo;
50.8. užtikrina visų bendrabučio gyventojų vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;
50.9. esant būtinybei išvalo bendro naudojimo patalpas;
50.10. baigiantis darbo laikui atsakingai užpildo žurnalą apie įvykius budėjimo metu.
51. Bendrabučio darbuotojai turi teisę:
51.1. pasibeldę užeiti į kambarį;
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51.2. savarankiškai atrakinę duris užeiti į kambarį, kai reikia užtikrinti taisyklių laikymąsi;
51.3. išsakyti pastabas ir įspėjimus gyventojams dėl taisyklių pažeidimų;
51.4. bendro naudojimo patalpose radę iš kambario išneštas buitines atliekas, nešvarius indus ar
kitą asmeninį inventorių:
51.4.1. įspėti mokinį, nedelsiant pašalinti buitines atliekas, nešvarius indus ar pan.;
51.4.2. nepavykus nustatyti savininko, pašalinti buitines atliekas, nešvarius indus ar asmeninį
inventorių neįspėjus jo savininko;
51.5. kilus įtarimui dėl neleistinų medžiagų, ar daiktų įnešimo ir laikymo, patikrinti asmeninius
mokinio daiktus, bei konfiskuoti neleistinas medžiagas ir daiktus;
51.6. neįleisti į bendrabutį po 22:00 val. pavėlavusį mokinį, išskyrus ypatingus atvejus ar
aplinkybes dėl kurių jis pavėlavo;
51.7. neįleisti svečio jeigu yra pagrindas manyti, kad svečias (artimas giminaitis) galimai
sutrikdys bendrabučio vidaus tvarką (pvz., yra neblaivus, nepagarbiai bendrauja su kitais
asmenimis ir pan.);
52. Bendrabučio darbuotojai privalo:
52.1. pastebėję, kad nepilnametis mokinys negrįžo į bendrabutį iki vakarinio patikrinimo apie tai
nepranešęs, nedelsiant informuoti tėvus ar globėjus telefonu;
52.2. gerbti ir nepažeisti mokinių teisių ir teisėtų interesų;
52.3. suteikti informaciją ir konsultacijas gyventojams su apgyvendinimu ir gyvenimu
bendrabutyje susijusiais klausimais;
52.4. vykdyti kitas funkcijas, siekiant užtikrinti bendrabučio vidaus

tvarkos taisyklių

reikalavimų laikymąsi.
VI. DIENOS REŽIMAS
53. Kėlimasis

7.00 val.

54. Pamokos mokykloje

8.00 – 16.30 val.

55. Savitvarka

16.30 - 17.30 val.

56. Laisvalaikis

19.00 – 21.00 val.

57. Vakarinė ruoša

21.00 – 22.00 val.

58. Ramybės laikas

22.30 val.
VII. ATSAKOMYBĖ UŽ TAISYKLIŲ PAŽEIDIMUS

59. Už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus skiriamos šios atsakomybės:
59.1. pastaba (galioja 1 metus nuo paskyrimo dienos);
59.2. laikinas šalinimas iš bendrabučio (kuriam laikui šalinamas priklauso nuo pažeidimo
pobūdžio ir sudarytos komisijos bendro nutarimo).
59.3. šalinimas iš bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui.
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60. Pastaba bendrabutyje gyvenančiam mokiniui skiriama jei:
60.1. mokinys rūko bendrabutyje ar jo teritorijoje;
60.2. įsineša į bendrabutį alkoholinius gėrimus ir juos vartoja;
60.3. dažnai nepalieka kambario raktų budėtojams;
60.4. triukšmauja, garsiai klausosi muzikos po 22 val.;
60.5. nuolatos nemoka laiku mokesčio už pragyvenimą bendrabutyje;
60.6. nesilaiko priešgaisrinės saugos reikalavimų;
60.7. savavališkai priima ir laiko bendrabutyje pašalinius asmenis;
60.8. netaupo energijos išteklių;
60.9. savavališkai persikelia į kitą kambarį ar perneša inventorių;
60.10. nuolatos nesitvarko kambaryje ir bendrabučio bendro naudojimo patalpose ar teršia
kiemą;
60.11. naudoja gyventojui suteiktą lovą be patalynės ir užvalkalų;
60.12. savavališkai atlieka bet kokius bendrabučio patalpų, įrangos remonto ar pakeitimo
darbus;
60.13. grįžta į bendrabutį po 21.30 val. be rimtos pateisinamos priežasties;
60.14. kuriam laikui dingsta iš bendrabučio apie tai nepranešęs auklėtojai ar administratoriui;
60.15. pateikia melagingą informaciją;
60.16. nevykdo kitų šioms taisyklėms neprieštaraujančių bendrabučio darbuotojų nurodymų;
60.17. nesilaiko nustatyto dienos režimo, dažnai nelanko pamokų pagal individualų
mokymosi planą, naudojasi bendrabučiu tik kaip laikina nakvynės vieta;
61. Laikinas šalinimas už:
61.1. inventoriaus ar kitos bendrabutyje esančio įrangos gadinimą ir niokojimą;
61.2. nuolatinį triukšmavimą ar garsų muzikos leidimą po 22 val., bendrabučio darbuotojų
nurodymų nevykdymą;
61.3. bendrabučio darbuotojų įžeidinėjimą nepadoriais gestais ar necenzūriniais žodžiais,
grasinimą jiems ir pan.;
61.4. trukdymą bendrabučio ir policijos darbuotojams įeiti į kambarį jei pažeistos
bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės;
61.5. pirotechnikos ar kitų degiųjų medžiagų naudojimą bendrabutyje;
61.6. kitų bendrabutyje gyvenančių mokinių teisių pažeidinėjimą;
61.7. kitų gyventojų ar bendrabučio daiktų ar inventoriaus savavališką naudojimą ir (ar)
pasisavinimą be jų sutikimo;
61.8. šiurkštų gaisrinės saugos reikalavimų pažeidimą, sukėlusį pasekmes;
61.9. grubius ir pakartotinius šių taisyklių VII skyriuje 60 punkte nurodytus pažeidimus.
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62. Šalinimas iš bendrabučio visam mokymosi laikotarpiui už :
62.1. piktybinį chuliganizmą ir šiurkštų elgesį su bendrabučio darbuotojais ir kitais
gyventojais;
62.2. už gautas tris pastabas per 1 (vienus) metus;
62.3. narkotinių ar psichotropinių medžiagų laikymą, vartojimą, gamybą ar platinimą;
62.4. įžūlų elgesį su bendrabutyje gyvenančiais mokiniais, aptarnaujančiu personalu, savo
pareigas einančiais policijos pareigūnais;
62.5. grubius ir pakartotinius šių taisyklių VII skyriaus 60 ir 61 punktuose nurodytus
pažeidimus.
63. Bendrabučio administratorius, atsižvelgdamas į konkrečias aplinkybes bei taisyklių
pažeidimo pobūdį, siūlo mokyklos direktoriui skirti mokiniui nuobaudą.
64. Nuobaudas skiria mokyklos direktorius, gavęs raštišką bendrabučio administratoriaus
teikimą.
65. Už ypač grubius pažeidimus mokinys šalinamas iš bendrabučio iš karto, be svarstymo.
66. Pašalintas iš bendrabučio mokinys per 1 dieną turi priduoti bendrabučio patalpą, inventorių,
grąžinti raktą, sumokėti už bendrabutyje gyventą laikotarpį, grąžinti patalynę. Neįvykdžius
šių reikalavimų mokestis skaičiuojamas iki galutinės atsiskaitymo datos.
VI. BAIGIAMOJI DALIS
67. Taisyklės galioja nuo patvirtinimo dienos visiems bendrabučio mokiniams ir darbuotojams.
68. Nepageidaujantys dirbti ar gyventi bendrabutyje taisyklėse nustatyta tvarka, turi apie tai
pranešti raštu mokyklos direktoriui.
69. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir normatyviniams aktams dėl mokinio
aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, ar atsiradus naujų dar nenumatytų aplinkybių,
bendrabučio administratoriaus teikimu, atskiri nuostatų punktai gali būti keičiami.
70. Taisyklės tvirtinamos, keičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios VšĮ
Kuršėnų politechnikos mokyklos direktoriaus įsakymu.

