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ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS 

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šiaulių „Ringuvos“  specialiosios mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau 

– Taisyklės) nustato Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos) bendrabučio 

vidaus tvarką, mokinių teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Mokyklos bendrabutis suteikiamas Mokykloje besimokantiems ne Šiaulių mieste 

gyvenantiems mokiniams. Išimtiniais atvejais, suderinus su Savivaldybės vykdomąja institucija ar 

jos įgaliotu asmeniu, bendrabutis gali būti suteikiamas ir Šiaulių mieste gyvenantiems mokiniams. 

3. Mokiniai Mokyklos bendrabutyje gali gyventi mokslo metų laikotarpiu darbo dienomis, 

išskyrus mokinių atostogas. 

4. Mokykla užtikrina, kad bendrabutyje gyvenantiems mokiniams būtų sudarytos tinkamos 

gyvenimo, ugdymosi ir poilsio sąlygos. 

5. Bendrabučio veiklą koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui. 

6. Bendrabučio darbuotojų (auklėtojų, auklėtojų padėjėjų, naktinės auklės, aptarnaujančio 

personalo) kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę reglamentuoja Mokyklos darbo tvarkos 

taisyklės,  darbuotojų pareigybių aprašymai. 

 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ 

 

7. Mokyklos bendrabutis mokiniams suteikiamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta 

tvarka, vadovaujantis Mokyklos nuostatais, Mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos 

aprašu. 

8. Mokiniai į Mokyklos bendrabutį priimami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu 

Mokyklos direktoriui. 18 metų ir vyresni mokiniai prašymą gali teikti savo vardu. 

9. Bendrabutis mokiniams suteikiamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

10. Mokinio priėmimas į  Mokyklos bendrabutį įforminamas Mokinio priėmimo į mokyklos 

bendrabutį sutartimi, kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, 

sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai, mokinių gyvenimo bendrabutyje pobūdis.  

11. Mokinio priėmimo į Mokyklos bendrabutį sutartį dviem egzemplioriais pasirašo 

Mokyklos direktorius ir mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) ar mokinys (18 metų ir vyresnis). 

 

III. MOKINIŲ IŠLEIDIMAS IŠ MOKYKLOS BENDRABUČIO 

 

12. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai iki 18 metų po pamokų į namus išleidžiami tik su 

tėvais (globėjais, rūpintojais) ar kitais suaugusiais arba savarankiškai, turint tėvų (globėjų, 

rūpintojų) raštišką sutikimą. 18 metų ir vyresni mokiniai į namus gali vykti savarankiškai. 

13. Mokinius penktadieniais po pamokų į namus išleidžia bendrabutyje dirbantis auklėtojas. 

14. Mokiniai iš namų į Mokyklos bendrabutį grįžta pirmadienį iki 8.30 val. 

15. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai į mieste vykstančius renginius vyksta tik lydimi 

auklėtojo ar kito atsakingo asmens. 

16. Mokinys iki 18 metų savarankiškai laisvalaikio metu išeiti į miestą gali tik turėdamas 

tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, pateikęs prašymą grupės auklėtojui ir gavęs jo leidimą. 
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Mokinys, vyresnis nei 18 metų, - pateikęs prašymą grupės auklėtojui ir gavęs jo leidimą. Prašyme 

nurodomas išvykimo tikslas,  grįžimo laikas. 

  

IV. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ MOKYKLOS BENDRABUTYJE, MAITINIMO 

ORGANIZAVIMAS 

 

17. Bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Mokyklos 

mokinių maitinimo organizavimo tvarka. 

18. Mokiniai maitinami pagal mokinių maitinimo valgiaraščius, suderintus su Šiaulių 

valstybine maisto ir veterinarijos tarnyba. 

19. Mokyklos direktorius tvirtina mokinių maitinimo grafiką. 

20. Mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams teikiami pusryčiai, priešpiečiai, pietūs 

ir vakarienė, penktadieniais – pusryčiai, priešpiečiai, pietūs. 

21. Maitinimo dienos normos nustatomos Šiaulių miesto savivaldybės administracijos 

tarybos sprendimu. 

22. Bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimui per dieną skirtų lėšų pusryčiams, 

priešpiečiams, pietums ir vakarienei paskirstymą tvirtina Mokyklos direktorius. 

23. Mokiniai, gyvenantys Mokyklos bendrabutyje, nuo mokesčio už maitinimą atleidžiami 

vadovaujantis  Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka. 

 

V. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ  MOKYKLOS BENDRABUTYJE, TEISĖS  

IR PAREIGOS 

 

24. Mokyklos bendrabutyje gyvenantys mokiniai turi teisę: 

24.1. naudotis gyvenamaisiais kambariais ir juose esančiu inventoriumi, bendro naudojimo 

patalpomis (dušais, darbo ir poilsio kambariais, sporto, aktų salėmis, biblioteka, informacinių 

technologijų kabinetu); 

24.2. teikti pasiūlymus dėl mokymosi ir gyvenimo sąlygų gerinimo, drauge kurti taisykles 

bendravimui ir veiklai; 

24.3. dalyvauti neformaliojo švietimo veikloje; 

24.4. gauti socialinę pedagoginę, psichologinę, pirminę medicininę pagalbą. 

25. Mokinių, gyvenančių Mokyklos bendrabutyje, pareigos: 

25.1. žinoti ir laikytis bendrabučio vidaus tvarkos, mokinio elgesio taisyklių; 

25.2. tausoti bendrabučio inventorių, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį; 

25.3. palaikyti tvarką ir švarą  kambariuose, bendro naudojimo patalpose; 

25.4. laikytis asmens higienos reikalavimų; 

25.5. poilsio metu netriukšmauti, netrukdyti kitiems bendrabučio gyventojams; 

25.6. laikytis nustatytos dienotvarkės; 

25.7. gerbti auklėtojus, kitus darbuotojus, vykdyti jų teisėtus nurodymus, pagarbiai elgtis su 

jaunesniais bei silpnesniais; 

25.8. reikalui esant, leisti tikrinti asmeninius daiktus; 

25.9. griežtai laikytis saugaus elgesio taisyklių, priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

25.10. atlyginti žalą už sugadintą inventorių Mokyklos nustatyta tvarka. 

26. Mokyklos bendrabutyje gyvenantiems mokiniams draudžiama: 

26.1. išeiti iš bendrabučio be grupės auklėtojo leidimo; 

26.2. savavališkai persikelti į kitą kambarį, perstatinėti gyvenamųjų kambarių baldus ar kitą 

bendrabučio inventorių; 

26.3. kambariuose savavališkai naudotis elektros prietaisais; 

26.4. rūkyti, vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines  

medžiagas, kvaišalus, naudoti pirotechnikos priemones, žaisti azartinius žaidimus; 

26.5. atsinešti daiktų, keliančių pavojų kitų saugumui, sveikatai ir gyvybei; 
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26.6. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą, fizinę ir emocinę prievartą, reketuoti, vartoti 

necenzūrinius žodžius, rodyti nepadorius gestus, įžūliai ir provokuojančiai elgtis. 

26.7. savo elgesiu kelti pavojų savo ir kitų sveikatai ir gyvybei; 

26.8. Filmuoti ir fotografuoti kitus mokinius, viešinti jų atvaizdus, informaciją internetinėje 

erdvėje be jų sutikimo. 

 

VI. NUOBAUDOS UŽ MOKYKLOS BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLIŲ NESILAIKYMĄ 

 

27. Mokiniams už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą ir savo pareigų 

nevykdymą gali būti skiriamos šios nuobaudos: 

27.1. Pastaba žodžiu. 

27.2. Mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) informavimas žodžiu ar raštu. 

27.3. Mokyklos direktoriaus įspėjimas, papeikimas, griežtas papeikimas mokiniui. 

27.4. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant mokiniui. 

27.5. Mokinio elgesio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje dalyvaujant mokiniui ir 

mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams). 

27.6. Teisėtvarkos institucijų informavimas apie mokinio teisėtvarkos ir teisėsaugos 

pažeidimus. 

 27.7 Mokinio šalinimas iš bendrabučio.                      

 

VII. BAIGIAMOJI DALIS 

 

28. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos keičiantis 

įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Šiaulių „Ringuvos“ specialiojoje 

mokykloje.  

29. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus ar papildymus tvirtina Mokyklos 

direktorius. 

 

 

______________________________ 

 

 


