
 

 

 

     PATVIRTINTA:    

       Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos 

                  direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 28 d.

                  įsakymu Nr.V1-57 

 

MOKINIŲ APGYVENDINIMO 

KLAIPĖDOS „MEDEINĖS“ MOKYKLOS BENDRABUTYJE  

TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

              1. Mokinių apgyvendinimo Klaipėdos „Medeinės“ mokyklos bendrabutyje (toliau – 

bendrabutis) tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo ir 

gyvenimo jame tvarką. 

2. Mokiniams bendrabutis suteikiamas vadovaujantis: 

2.1. Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ( Žin., 2000, Nr. 74-2262); 

2.2. Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 str. ( Žin. 2011, Nr. 38-1804); 

2.3. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugsėjo 15 d. sprendimu Nr. T2-204 ,,Dėl 

biudžetinės įstaigos Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos teikiamų nakvynės paslaugų kainos 

nustatymo“; 

2.3. Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos nuostatais, patvirtintais Klaipėdos miesto savivaldybės 

tarybos 2013 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr.T2-114. 

II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS 

       3. Į bendrabutį priimami tik mokykloje besimokantys mokiniai, kurių tėvai/globėjai  

(rūpintojai) yra pateikę raštišką prašymą dėl mokinio apgyvendinimo bendrabutyje. 

       4. Mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Klaipėdos mieste, bendrabutyje gyvena 

nemokamai Lietuvos Respublikos teisės aktų ir Klaipėdos savivaldybės nutarimų nustatyta tvarka. 

       5. Mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota Klaipėdos mieste, bendrabutyje gyvena 

mokamai. Mokestis už nakvynės paslaugas bendrabutyje yra nustatomas Lietuvos Respublikos 

teisės aktų ir Klaipėdos savivaldybės nutarimų nustatyta tvarka.  

       6. Bendrabutyje gyvenantiems mokiniams suteikiama galimybė nemokamai naudotis 

bendrabučio miegamuosiuose esančiu minkštu ir kitu inventoriumi, poilsio kambariuose esančiu 

inventoriumi. 

        7. Bendrabutis suteikiamas mokyklos direktoriaus įsakymu, pasirašant sutartį „Dėl 

apgyvendinimo mokyklos bendrabutyje“ (priedas 1), kurioje nurodomos apgyvendinimo 

bendrabutyje priežastys, sutarties šalys, sutarties objektas, šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, 

sutarties terminas, sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai nurodomas mokinių 

gyvenimo mokyklos bendrabutyje pobūdis: mokslo dienomis, prireikus ar kita. Sutartis 

registruojama.  

       8. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi: 

       8.1. mokiniai, kurių gyvenamoji vieta deklaruota ne Klaipėdos mieste; 

       8.2. dėl turimų didelių sutrikimų negali savarankiškai vaikščioti, yra 

nesaugūs gatvėje, negali kasdien atvykti į mokyklą ir mokykla neturi galimybių vežioti; 

       8.3. kitais atvejais suderinus su mokyklos vaiko gerovės komisija, kuri išsamiai 

išanalizuoja mokinio apgyvendinimo bendrabutyje priežastį, pagrįstumą, laikotarpį ir priima 

sprendimą. 
 

III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE 

 

        9. Apgyvendintų bendrabutyje mokinių tėvai/globėjai (rūpintojai) pasirašytinai supažindinami su 

šiuo Aprašu. Tėvai/globėjai (rūpintojai) nesilaikantys Aprašo reikalavimų, atsako įstatymų ir kitų 

teisės aktų nustatyta tvarka. 



        10. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi 

ir poilsio sąlygos bendrabutyje. 

        11. Bendrabutyje mokiniai gyvena tik mokymosi dienomis, t.y. 5 dienas per savaitę 

(pirmadieniais – penktadieniais), arba atskiromis mokymosi dienomis pagal tėvų/globėjų (rūpintojų) 

prašymą. 

        12. Mokiniai apgyvendinami kambariuose, atsižvelgiant į jų amžių, individualius poreikius bei 

pačių mokinių ir/ar jų tėvų/globėjų (rūpintojų ) pageidavimus. 

        13. Bendrabutyje gali būti apgyvendinti negyvenantys bendrabutyje mokiniai išskirtinais 

atvejais: 

        13.1. grįžus po ekskursijų, renginių gali būti apgyvendinami iki kitos dienos ryto, kol paims 

tėvai/globėjai (rūpintojai); 

        13.2. pasirengiant mokiniams išvykti į ekskursijas, varžybas ir pan., gali būti apgyvendinti  iki 

kitos dienos ryto; 

                13.3. susidarius netikėtoms aplinkybėms (išvykus tėvams arba neatvykus tėvams laiku 

        paimti mokinį iš mokyklos, ekstremalioms oro sąlygoms ir pan.), turint tėvų/globėjų (rūpintojų) 

arba arba auklėtojų prašymus. 

        14. Gyvenančių bendrabutyje mokinių maitinimą reglamentuoja ,,Maitinimo organizavimo 

„Medeinės“ mokykloje tvarkos aprašas“, patvirtintas 2014 m. spalio 9 d. mokyklos direktoriaus 

įsakymu Nr.V1-39. 

        15. Mokiniams gyvenantiems bendrabutyje nustatomas dienos ritmas: 

            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. 

        16. Į bendrabutį mokiniai įleidžiami pasibaigus pamokoms su auklėtoju, auklėtojo padėjėja. 

        17. Nuo 21.00 val. iki 8.00 val. bendrabutyje ramybės laikas. 

           18. Pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami (išskyrus mokinių gimines ir                            

\  artimuosius užsiregistravus mokyklos budinčiam).  

        19. Apgyvendinti bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su 

,,Klaipėdos ,,Medeinės“ mokyklos bendrabutyje gyvenančių mokinių teisėmis ir pareigomis“ 

(priedas 2). Apie mokinių elgesį, nesilaikančių šių teisių ir pareigų, informuojami tėvai/globėjai 

(rūpintojai), mokyklos administracija, Vaiko teisių apsaugos tarnyba, o ypatingais atvejais policiją. 

 

APTARTA: 

Vaiko gerovės komisijos 2015 m. rugpjūčio 28 d. posėdyje Nr. 16 

 

Mokyklos tarybos 2015 m. rugpjūčio 28 d. posėdyje Nr. V2-12 

 


