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I. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai turi teisę: 

 - gauti ir naudotis turimu bendrabučio inventoriumi; 

 - pagal nustatytą tvarką naudotis dušais; 

 - gauti paslaugas mokyklos valgykloje, skalbykloje; 

 - susiklosčius nepalankiai situacijai ir esant galimybėms kreiptis į pedagogus dėl kambario 

pakeitimo; 

 - kreiptis į bendrabučio personalą dėl rimties, saugumo, teisių ir laisvalaikio apsaugos. 

II. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo: 

 - laikytis dienos ritmo: 

           8.00-8.30 – kėlimas, asmens higiena, 

           8.30-8.55 – pusryčiai, 

           8.55-9.00 – pasiruošimas pamokoms, 

           9.00-15.00 – pamokos, 

          10.30-10.45 – 1-4 klasių mokinių priešpiečiai, 
          11.25-11.40 – 5-10 klasių priešpiečiai, 

          13.30-14.30 – pietūs pradinių klasių mokiniams, 

          14.30-15.00 – pietūs vyresniųjų klasių mokiniams, 

          15.00-16.00 – savarankiški darbai, 

          16.00-18.00 – koreguojamieji užsiėmimai, neformalusis švietimas, pasivaikščiojimas  

          gryname ore, 

          18.00-18.30 – grupių tvarkymas, 

          18.30-19.00 – vakarienė, 

          18.00-20.00 – pasivaikščiojimas gryname ore, laisvalaikis, 

          20.00-21.00 – asmens higiena, pasiruošimas miegui, 

          21.00-8.00 – miegas. 

 - į bendrabutį įeiti pasibaigus pamokoms tik su auklėtoju, auklėtojo padėjėja; 

- susirgus informuoti auklėtoją, auklėtojo padėjėją, naktinę auklę; 

 - palaikyti švarą ir tvarką bendruosiuose bendrabučio patalpose, mokyklos teritorijoje, savo 

kambaryje; 

 - laikytis priešgaisrinės saugos ir elektrosaugos reikalavimų; 

 - laikytis asmens higienos reikalavimų; 

 - saugoti ir tausoti bendrabučio turtą, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį; 

 - saugoti ir prižiūrėti savo asmeninį turtą; 

 - dalyvauti pamokų ruošimo ir grupės ugdymo veiklos užsiėmimuose; 

 - pagal parengtą grafiką budėti bendrabutyje; 

 - išeinant iš bendrabučio, suderinti su auklėtoju; 

 - ramybės, miego metu (nuo 21.00 val. iki 8.00 val.) netriukšmauti ir netrukdyti aplinkiniams 

garsia muzika, bėgiojant, naudojantis mobiliaisiais telefonais; 

 - vykdyti bendrabučio auklėtojų, auklėtojų padėjėjų, naktinių auklių teisėtus nurodymus, 

neprieštaraujančius šiems teisėms ir pareigoms. 

III. Mokinių bendrabutyje draudžiama: 

 - atsinešti ir vartoti alkoholinius ir energinius gėrimus, narkotines medžiagas, rūkyti ir naudoti 

elektronines cigaretes;  

 - laikyti miegamuosiuose degius, sprogstančius daiktus, elektros prietaisus, degtukus, žvakes; 

 - be priežiūros palikti įjungtus elektros prietaisus, televizorių; 

 - laikyti miegamuosiuose kambariuose maisto produktus; 



 - laikyti miegamuosiuose kambariuose gyvūnus; 

 - naudoti psichologinį ir fizinį smurtą prieš kitus mokinius ir mokyklos darbuotojus; 

 - turėti brangius ir vertingus daiktus. Už jų saugumą atsako pats mokinys ir tėvai/globėjai. 

 

IV. Mokinių šalinimas iš mokyklos bendrabučio: 

 - mokiniai, grubiai pažeidę mokinių gyvenimo bendrabutyje tvarkos nuostatas, šalinami iš 

bendrabučio mokyklos vaiko gerovės komisijos nutarimu ir direktoriaus įsakymu. 
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