
                                                       

                   

                                                                                          PATVIRTINTA                                                                                                      

                                                                                          Šiaulių ,,Ringuvos“ specialiosios mokyklos 

                                                                                          direktoriaus 2019 m. spalio 4 d.                 

                                                                                          įsakymu Nr. TOV-188 

  

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ „RINGUVOS“ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS  

BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių „Ringuvos“ specialiosios mokyklos (toliau – Mokyklos) 

bendrabutį tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato Mokyklos bendrabučio suteikimo, 

apgyvendinimo ir  gyvenimo tvarką. 

2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklės, patvirtintos mokyklos direktoriaus. 

3. Mokiniai į bendrabutį priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu  ir šiuo aprašu.  

 

II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

 

4. Bendrabutis mokiniams suteikiamas Mokyklos direktoriaus įsakymu. 

5. 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.  

 III. MOKINIŲ APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

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

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

7. Prašymai registruojami Mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymų registre. 

8. Mokinio priėmimas į 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.  

9. Mokinio priėmimo į mokyklos bendrabutį sutartį dviem egzemplioriais pasirašo 

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

10.  Mokinio priėmimo į mokyklos bendrabutį sutartis registruojama sutarčių registre.  

11. Mokiniai į Mokyklos bendrabutį priimami mokslo metų laikotarpiu ir gali gyventi darbo 

dienomis, išskyrus mokinių atostogas. 

12. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir 

poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina baldais, patalyne ir kitu būtinu inventoriumi). 

13. Apsigyvenę Mokyklos bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su Mokyklos 

bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis. 

14. Mokiniai, nesilaikantys Mokyklos bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę 

materialinę žalą bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

15. Mokinių, gyvenančių Mokyklos bendrabutyje, maitinimas organizuojamas vadovaujantis 

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“ ( 2011m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-1642 redakcija). 
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IV. APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ 

 

16. Mokinių gyvenimo Mokyklos bendrabutyje išlaidas apmoka Lietuvos Respublikos 

švietimo ir mokslo ministerija. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Mokinių priėmimo į Mokyklos bendrabutį tvarkos aprašą tvirtina, keičia ar naikina 

Mokyklos direktorius. 

_________________________ 

 


