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MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS
BENDRABUČIO NUOSTATAI
1. Bendroji dalis
1.1. Nuostatai nustato mokyklos mokinių bendrabučio veiklą, gyventojų priėmimo
tvarką bei gyvenimo juose tvarką.
1.2. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami mokyklos mokiniai. Kaip
svečiai gali būti apgyvendinami stojantieji, perkvalifikavimo padalinių klausytojai, kiti asmenys.
1.3. Mokykla siekia sudaryti bendrabutyje mokytis bei asmeniniams poreikiams
tenkinti patogią ir palankią aplinką. Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su šiais
nuostatais, mokyklos direktoriaus patvirtintomis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų
laikytis.
1.4. Bendrabučio kambariai gali būti vienviečiai, dviviečiai, triviečiai. Vienviečių ir
dviviečių kambarių skaičių bendrabutyje nustato mokyklos administracija, atsižvelgdama į
paklausą.
1.5. Bendrabutis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos Švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
mokinių apgyvendinimą.
2. Bendrabučio valdymas
2.1. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklės, kurias Mokyklos tarybai pritarus tvirtina mokyklos direktorius.
2.2. Bendrabučio veiklą koordinuoja mokyklos direktorius.
2.3. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo administratorius, bendrabučio auklėtojas
ir Bendrabučio taryba.
2.4. Bendrabučio gyventojų savivaldos organas yra Bendrabučio taryba. Ji renkama ir
veikia vadovaudamasi Bendrabučio tarybos nuostatomis.
2.5. Bendrabučio tarybos tikslai ir uždaviniai - aprūpinti mokinius vietomis
bendrabutyje, gerinti gyvenimo sąlygas, rūpintis tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučio turto
panaudojimu bei jo apsauga.
2.6. Nesant Bendrabučio tarybos, sprendimus priima bendrabučio auklėtojas ar
administratorius.

3. Priėmimo į bendrabutį tvarka

3.1. Mokiniai, norintys apsigyventi mokyklos bendrabutyje, teikia prašymą
direktoriaus vardu ir apgyvendinami direktoriaus įsakymu. Prašyme nurodomi pageidavimo gyventi
bendrabutyje motyvai.
3.2. Paskyrus bendrabutį, pasirašoma sutartis dviem egzemplioriais (viena lieka pas
bendrabučio administratorių, kita – pas mokinį). Kambarys suteikiamas su inventoriumi. Norintys
atsivežti savo baldų, elektros (ne šildymo) prietaisų, turi suderinti su bendrabučio administratoriu.
3.3. Mokinių apgyvendinimu bei buitinėmis reikmėmis rūpinasi bendrabučio
administratorius.
3.4. Bendrabučio gyventojai pasirašytinai supažindinami su Bendrabučio nuostatais ir
Vidaus tvarkos taisyklėmis.
3.5. Bendrabutyje turi teisę gyventi mokiniai, dėl savo gyvenamosios vietos negalintys
saugiai ir patogiai atvykti į mokyklą ir grįžti namo.
3.6. Pirmenybė teikiama: našlaičiams, mokiniams iš daugiavaikių, socialiai remtinų
šeimų, neįgaliesiems, pristačius atitinkamus dokumentus.
3.7. Išimtinais atvejais bendrabutyje gali būti apgyvendinami mokiniai, kurių
gyvenamoji vieta yra sąlyginai netoli nuo mokyklos:
3.7.1. socialinę atskirtį patiriantys vaikai, Vaiko teisių apsaugos tarnybos teikimu,
3.7.2. našlaičiai, neturintys gyvenamosios vietos.
4. Bendrabučio taryba
4.1. Kiekvienas bendrabutis turi savo Bendrabučio tarybą. Bendrabučio taryba ir jos
pirmininkas renkami kiekvienų mokslo metų pradžioje visuotiniame gyventojų susirinkime atviru
balsavimu, paprasta balsų dauguma. Susirinkimas laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 50 procentų
+ 1 bendrabučio gyventojas.
4.2. Bendrabučio taryba yra pavaldi ir atskaitinga bendrabučio gyventojų susirinkimui.
Jos sudėtis nereglamentuojama. Bendrabučio nuostatų pažeidėjai, turintys daugiau negu vieną
perspėjimą, jo galiojimo laikotarpiu į Bendrabučio tarybą negali būti renkami.
4.3. Bendrabučio tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 50 procentų + 1
tarybos narys. Bendrabučio tarybos posėdis šaukiamas tarybos pirmininko arba trečdalio tarybos
narių iniciatyva.
4.4. Bendrabučio tarybos pirmininkas siūlo pavaduotoją. Jį tvirtina taryba paprasta
balsų dauguma. Kai pirmininkas negali eiti pareigų, jo funkcijas perima pavaduotojas.

4.5. Bendrabučio tarybos pirmininkas išrenka savo atstovą, kuris, reikalui esant,
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4.6. Bendrabučio taryba siekia, kad gyventojai laikytųsi šių nuostatų reikalavimų,
teikia pasiūlymus bendrabučių administracijai dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, aptarnaujančiojo
personalo darbo, atstovauja gyventojų interesams Bendrabučio taryboje. Bendrabučio tarybos veikla
fiksuojama tarybos posėdžių protokoluose.
4.7. Kiekvieno kambario gyventojai mokslo metų pradžioje iš savo tarpo išsirenka
seniūną. Kambario seniūnas turi teisę reikalauti ir yra atsakingas už tai, kad kambario gyventojai ir
pas juos atėję svečiai laikytųsi bendrabučio nuostatų. Seniūnas rūpinasi kambario priežiūra.
4.8. Bendrabučio tarybos nutarimai, neprieštaraujantys šioms taisyklėms, yra
privalomi visiems gyventojams.
4.9. Bendrabučio tarybos įgaliojimus gali sustabdyti bendrabučio gyventojų
susirinkimas arba direktorius įsakymu. Susirinkimą organizuoja ir veda tarybos pirmininkas arba jo
pavaduotojas. Apie susirinkimą pranešama prieš savaitę. Susirinkimas taip pat šaukiamas, jeigu to
reikalauja 2/3 bendrabučio tarybos narių arba 50 procentų + 1 bendrabučio gyventojas.
4.10. Esant būtinam reikalui, bendrabučio gyventojų susirinkimas gali būti šaukiamas
Bendrabučio tarybos, mokinių atstovybės ar administracijos pageidavimu. Apie tai Bendrabučio
tarybai pranešama ne vėliau kaip 10 dienų iki susirinkimo dienos.
5. Bendrabučio gyventojų teisės ir pareigos
5.1. Bendrabučio gyventojai turi teisę:
5.1.1. rinkti Bendrabučio tarybą ir būti išrinkti jos nariais;
5.1.2. reikšti pastabas ir pasiūlymus dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo,
aptarnaujančiojo personalo darbo, tvarkos ir švaros bendrabutyje, dėl bendrabučio pagalbinių
patalpų ir gyventojų kambarių remonto;
5.1.3. gauti tipinių normų nustatytą inventorių;
5.1.4. naudotis virtuvėmis, dušais, darbo ir poilsio, sporto kambariais, prie
bendrabučių įrengtomis sporto aikštelėmis;
5.1.5. gauti psichologinę ir socialinę pedagoginę pagalbą;
5.1.6. prasižengę mokiniai turi teisę laiku gauti informaciją apie numatomą jų elgesio
svarstymą ir dalyvauti posėdyje, svarstant jų elgesį;
5.1.7. našlaičiai turi teisę savaitgaliais pasilikti bendrabutyje;
5.2. Bendrabučio gyventojai svečius bendrabutyje gali priimti nuo 16.00 iki 21.00 val.
susitikimams skirtoje patalpoje. Lankytojai ir svečiai registruojami.

5.3. Bendrabučio gyventojų rimties, saugumo, teisių ir laisvių apsauga rūpinasi
bendrabučių darbuotojai. Gyventojai visada turi teisę kreiptis į juos pagalbos ir paramos.
5.4. Mokinys, išvykdamas ilgiau kaip mėnesiui iš bendrabučio, privalo apie tai
pranešti bendrabučio administracijai.
5.5. Mokyklos bendrabučio gyventojai privalo laikytis visuomenės priimtų gyvenimo
normų: nekelti triukšmo, nepažeidinėti kitų bendrabučio gyventojų teisių.
5.6. Į bendrabutį grįžti gyventojai privalo ne vėliau kaip 22.00 val.
5.7. Nuo 23.00 iki 6.00 val. bendrabutyje turi būti tylu.
5.8. Jei būtina, bendrabučių gyventojams leidžiama išeiti iš bendrabučio ir nuo 24.00
val. iki 6.00 val.
5.9. Bendrabutyje draudžiama turėti, pardavinėti ir vartoti alkoholinius gėrimus bei
narkotikus, rūkyti, žaisti azartinius žaidimus.
6. Nuobaudos
6.1. Už bendrabučių nuostatų pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: įspėjimas žodžiu,
pastaba, papeikimas, pašalinimas iš bendrabučio vieniems metams, pašalinimas iš bendrabučio
visam mokymosi laikotarpiui.
6.2. Įspėjimas skiriamas už triukšmavimą; alkoholinių gėrimų vartojimą bendrabutyje,
bendrabučio darbuotojų įžeidimą necenzūriniais žodžiais ir nepadoriais gestais; rūkymą;
neregistruotų svečių laikymą; svečių kontrolės nevykdymą; energijos išteklių netaupymą; netvarką
kambaryje; iš gyvenamojo kambario išneštų šiukšlių pylimą bendro naudojimo patalpose; tylos
trikdymą garsia muzika ir triukšmavimą po 23.00 val.; kitų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėse
nurodytų reikalavimų nevykdymą šiems nuostatams neprieštaraujančių bendrabučio darbuotojų ir
tarybos narių nurodymų nevykdymą.
6.3. Gyventojas vieniems metams netenka teisės gyventi bendrabutyje, jei: sistemingai
laiku nesumoka mokesčio; be bendrabučio auklėtojų ar administratoriaus leidimo nešioja inventorių
iš kambario į kambarį; savavališkai persikelia į kitą kambarį; gadina inventorių ir patalpas; tylą
trikdo garsia muzika ir triukšmauja po 23.00 val., nepaisydamas bendrabučio darbuotojų ar tarybos
narių įspėjimo; trukdo bendrabučių darbuotojams, bendrabučio tarybos nariams įeiti į kambarį šių
nuostatų laikymuisi užtikrinti; savavališkai įleidžia svečius į bendrabutį; grasina bendrabučių
darbuotojams ar kitiems bendrabučių gyventojams, negrąžina inventoriaus ir neatlaisvina kambario;
gauna trečią perspėjimą per metus; pažeidžia kitų gyventojų teises.
6.4. Gyventojas netenka teisės gyventi bendrabutyje visą mokymosi laikotarpį už:
6.4.1. chuliganizmą;
6.4.2. alkoholinių gėrimų pardavinėjimą;

6.4.3. narkotikų pardavinėjimą ir vartojimą;
6.4.4. mokesčio nemokėjimą;
6.4.5. atsisakymą atlyginti mokyklai padarytą žalą;
6.4.6. nuolatinį įžūlų elgesį su bendrabučio gyventojais, aptarnaujančiuoju personalu;
6.4.7. nuolatinį kitų gyventojų teisių pažeidinėjimą.
6.5. Nuobaudas, numatytas šių nuostatų 6.2 punkte, skiria bendrabučio auklėtojas ar
administratorius, Bendrabučio taryba, bendrabučio darbuotojų teikimu. Nuobaudas, numatytas šių
taisyklių 6.3, 6.4 punktuose, remdamasis bendrabučio tarybos, bendrabučio auklėtojo ar
administratoriaus teikimu, skiria mokyklos direktorius. Nuobaudas Bendrabučio tarybos
pirmininkui skiria bendrabučių auklėtojas ar administratorius. Nesutarimai ir konfliktai sprendžiami
bendrame posėdyje, dalyvaujant Bendrabučio tarybos pirmininkui arba įgaliotam Bendrabučio
tarybos nariui, bendrabučio auklėtojas ar administratorius. Apie nuobaudas informuojamas
mokyklos direktorius. Gavęs 6.3 ir 6.4 punktuose nurodytą nuobaudą, bendrabučio gyventojas
privalo atlaisvinti kambarį per 3 dienas.
Ypatingu atveju, kai iš bendrabučio pašalintas gyventojas negrąžina inventoriaus ir
neišsikrausto iš bendrabučio per 3 darbo dienas po potvarkio paskelbimo ar toliau neteisėtai lankosi
bendrabutyje ir pažeidžia tvarką, bendrabučių auklėtojas ar administratorius turi teisę siūlyti
mokyklos direktoriui nusižengusį mokinį šalinti iš mokyklos.
6.6. Paskyrus nuobaudą, mokinys supažindinamas pasirašytinai.
7. Mokestis už bendrabutį
7.1.
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administracija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Mokestį už
bendrabutį sudaro nuomos mokestis, mokestis už naudojimąsi kambaryje elektriniais (ne šildymo)
prietaisais.
7.2. Bendrabučio nuomos mokesčio dydis nustatomas vadovų tarybos pasitarime bei
Mokytojų tarybos posėdyje ir tvirtinamas direktoriaus įsakymu.
7.3. Kai kuriems mokiniams direktoriaus įsakymu mokestis už bendrabutį gali būti
sumažintas arba jie atleidžiami nuo mokesčių.
7.4. Mokesčiai mokami kiekvieną mėnesį ne vėliau kaip iki kito mėnesio 20 dienos
mokykloje nustatyta tvarka. Gyventojas iš anksto gali sumokėti ir už ilgesnį laikotarpį .
7.5. Nesumokėjus mokesčio nustatytu laiku bendrabučio administratoriaus siūlymu su
mokiniu gali būti nutraukiama bendrabučio nuomos sutartis.

8. Bendrabučių nuostatų pakeitimas
8.1.
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administracijos nutarimu gali būti papildomi arba pakeičiami, patvirtinus direktoriui.
8.2. Nuostatai įsigalioja nuo jų pritarimo Mokytojų tarybos posėdyje datos ir nuo
mokyklos direktoriaus įsakymu patvirtintos datos.
8.3. Nuostatų galiojimas sustabdomas mokyklos administracijos nutarimu.
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