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APGYVENDINIMO  MOKYKLOS BENDRABUTYJE SUTARTIS Nr.______ 

20       m. ............................ d. 

Klaipėda 

 

                                Klaipėdos „Medeinės“ mokykla (toliau – Mokykla), juridinio asmens kodas 

190983626, esanti adresu Panevėžio g.2, Klaipėda, atstovaujama direktorės Elenos Knyzaitės, 

veikiančio pagal Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos nuostatus, patvirtintus Klaipėdos miesto 

savivaldybės tarybos 2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. T2-114, viena šalis, ir ugdytinio tėvas ar 

kitas teisėtas atstovas (toliau - Ugdytinio atstovas), 

_______________________________________________________________________________,  
(vardas, pavardė, adresas, telefonas) 

veikiantis išimtinai, ugdytinio interesais, kita šalis, sudarė šią gyvenimo mokyklos bendrabutyje 

sutartį (toliau – Sutartis). 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Mokykla ir ugdytinio atstovo susitarimas dėl          _____________________________ 
                              (ugdytinio vardas,  

_______________________________________    gyvenimo mokyklos bendrabutyje per mokslo metus. 
           pavardė, asmens kodas, klasė)  

 

II. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

2.  Mokyklos teisės: 

2.1. suteikti bendrabutį ugdytiniui, ugdytinio atstovą raštišku prašymu.  

3. Mokykla įsipareigoja: 

3.1. atsakingai vesti įmokų už nakvynės paslaugas apskaitą: 

   3.1.1.skolą arba permoką (jei ugdytinis sirgo ar dėl kitų priežasčių neatvyko į mokyklą) iš 

praėjusio mėnesio, bus perskaičiuota ir pridėta arba atimta iš sekančio mėnesio priskaitymo už 

nakvynės paslaugas; 

   3.1.2. mokslo metų pabaigoje (arba ugdytiniui išvykstant iš mokyklos – mėnesio pabaigoje) 

nepanaudotą/likusią sumą grąžinti į ugdytinio atstovo nurodytą sąskaitą (parašant prašymą ir 

nurodant sąskaitos rekvizitus); 

    3.1.3.skolos už ugdytinio nakvynės paslaugas apskaitomos ir išieškomos Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka; 

3.2. apgyvendinti ugdytinį mokyklos bendrabutyje per mokslo metus mokymosi dienomis; 

3.3. sudaryti buitines ir higienines sąlygas (aprūpinti patalyne, rankšluosčiais); 

3.4. sudaryti sąlygas poilsiui (poilsio kambarys, sporto salė, aktų salė), turiningam 

laisvalaikiui, neformaliajam vaikų švietimui, atsižvelgiant į ugdytinio interesus ir poreikius; 

3.5. atsakyti už ugdytinio saugumą, medicininę priežiūrą, suteikti 1-ąją medicininę pagalbą; 

3.6. įtraukti ugdytinį į mokykloje vykdomus projektus; 

3.7. padėti atlikti namų darbus bei užduotis; 

3.8. informuoti ugdytinio atstovą apie jo netinkamą elgesį; 

3.9. ugdytiniam pabėgus iš mokyklos bendrabučio, nedelsiant informuoti ugdytinio atstovą. 

 

 



4. Ugdytinio atstovo teisės: 

4.1. ugdytinio atstovas turi teisę gauti informaciją apie ugdytinio popamokinę veiklą, 

socialinių poreikių tenkinimą; 

4.2. gauti informaciją apie ugdytinio elgesį, savijautą. 

5. Ugdytinio atstovas įsipareigoja: 

5.1. ugdytinio, kurio gyvenamoji vieta deklaruota Klaipėdos mieste, apmokėti nakvynės 

paslaugas pavedimu pagal pateiktą sąskaitą-faktūrą už einamąjį mėnesį iki kito mėnesio 20 dienos į 

Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos sąskaitą, įm. kodas 190983626, atsiskaitomoji sąskaita 

LT974010042301134001, AB DNB bankas, pagal įkainį: 4,34 Eur/parai; 

5.2.  pasirašytinai susipažinti su ,,Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos mokinių apgyvendinimo 

mokyklos bendrabutyje tvarkos aprašu“, patvirtintu direktoriaus 2015-08-28 įsakymu Nr.V1-57;  

5.3. aprūpinti ugdytinį higienos priemonėmis, rūbais, avalyne, ugdymo priemonėmis; 

5.4.  lankytis mokyklos bendrabutyje, domėtis ugdytinio elgesiu ir gyvenimo bendrabutyje 

sąlygomis; 

5.5. atlyginti ugdytinio padarytą žalą bendrabučiui. 

 

III. SUTARTIES ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ 

 

6. Mokykla atsako už ugdytinių tinkamas gyvenimo, ugdymosi ir poilsio sąlygas 

bendrabutyje. 

7. Ugdytinio atstovas atsako už laiku pateiktus dokumentus, jų teisingą užpildymą. 

8. Ugdytinio atstovas atsako už ugdytinio elgesį. 

 

IV. SUTARTIES TERMINAS 

 

9. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki ________________________ 

arba kol viena iš šalių pareikalaus nutraukti šią sutartį. 

10. Sutartis pasirašoma dviem egzemplioriais. 

 

V. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO PAGRINDAI 

 

11. Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota. Sutarties pakeitimai ir papildymai 

įforminami priedu, kuris yra neatsiejama šios sutarties dalis. 

12. Sutartis gali būti nutraukiama: 

12.1. vienai iš šalių pareiškus apie jos nutraukimą; 

12.2. ugdytiniui grubiai pažeidus ,,Mokinių gyvenimo mokyklos bendrabutyje tvarkos 

aprašą“. 

13. Ginčai dėl sutarties pažeidimo sprendžiami mokyklos taryboje. 

 

 Sutarties šalių parašai: 

 

 Mokykla 

 

 _______________________  _____________ _______________ 

      (pareigos)             (parašas)        (vardas, pavardė) 

 A. V. 

 

        Ugdytinio atstovas 

 

 ________________  _____________       _______________________ 
                 (atstovas)      (parašas)   (vardas, pavardė) 

 

Sutarties nutraukimas__________________________________________________________ 
(įsakymo data ir Nr.



 


