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JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS 

BENDRABUČIO NUOSTATAI 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 

 1. Mokyklos bendrabutis (Upytės g. 77, Joniškis) priklauso Joniškio žemės ūkio mokyklai, 

kodas 190804219, Upytės g. 77, LT-84152 Joniškis. 

 2. Bendrabutis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos 

Respublikos švietimo įstatymu, Vaikų teisių konvencija, Lietuvos Vyriausybės nutarimais, 

Švietimo ir mokslo ministerijos teisės aktais, lokaliniais norminiais teisės aktais.  

 3. Bendrabutis yra lovų tipo. Viename kambaryje gyvena 2-3 asmenys. 

 4. Šie nuostatai nustato mokyklos bendrabučio veiklą bei gyvenimo jame tvarką. 

 5. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami mokyklos mokiniai. Jei yra laisvų 

vietų, gali būti apgyvendinti  kvalifikacijos kėlimo, persikvalifikavimo kursų klausytojai ir kiti 

asmenys, taikant viešbučių režimą ir pasirašant paslaugos sutartį. 

 6. Mokykla siekia sudaryti patogią ir palankią aplinką mokiniams bendrabučiuose mokytis 

bei asmeniniams poreikiams tenkinti.  

 7. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio valdytojas,  bendrabučio 

auklėtojai, vadovaudamiesi šiais nuostatais. Bendrabučio valdytojas tiesiogiai pavaldus 

direktoriaus pavaduotojui administracijos ir ūkio reikalams. Bendrabučio valdytojui pavaldūs:  

bendrabučio budėtojas, valytojas, skalbėjas. Auklėjimo, popamokinės veiklos klausimus kuruoja 

direktoriaus pavaduotojas ugdymui.  

   8. Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su bendrabučio nuostatais, 

gaisrinės saugos taisyklėmis  ir jų laikytis. 

 
 

II. BENDRABUČIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 

 

 9. Bendrabučio personalo tikslas ir uždaviniai:  

 9.1. gerinti gyvenimo bendrabutyje sąlygas: rūpintis tvarkos palaikymu, racionaliu 

bendrabučio turto panaudojimu bei apsauga, rūpintis popamokinės veiklos organizavimu; 

 9.2. ugdyti mokinių higieninius įgūdžius, organizuojant ir kontroliuojant savitvarką 

gyvenamose ir pagalbinėse patalpose; 

 9.3. stebėti mokinius, kad būtų galima įvertinti jų elgesį ir aptarti iškylančias problemas su 

mokyklos administracija, grupių vadovais ir tėvais;               

 9.4. bendradarbiauti su grupių vadovais, kitais pedagogais, specialistais, mokyklos 

administracija sprendžiant mokinių socialines bei kitas problemas, susijusias su mokinių reikmių 

tenkinimu, saugumo užtikrinimu, priklausomybe nuo alkoholio, narkotinių medžiagų. 

 



III. BENDRABUČIŲ SKYRIMO IR EKSPLOATAVIMO TVARKA 

 9. Mokinius (kitus pageidaujančius  laikinai gyventi mokyklos bendrabutyje asmenis) 

apgyvendina ir su jais gyvenamųjų patalpų nuomos sutartis sudaro bendrabučio valdytojas.  

 10. Už gyvenimą bendrabutyje mokamas nustatytas nuomos mokestis.  

 11. Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik mokymosi laikotarpiui. Baigus ar 

nutraukus mokymąsi, nuomos sutartis netenka galios, o nuomininkas privalo atlaisvinti ir 

perduoti nuomotojui tvarkingas gyvenamąsias patalpas, inventorių ir kambario raktus.  

 12. Mokiniui leidžiama nebegyventi mokyklos bendrabutyje mokymosi laikotarpiu, 

atsižvelgiant į jo prašymą, atsiradus svarbioms priežastims: reikia padėti tėvams (globėjams) ūkio 

darbuose, pablogėjusi tėvų (globėjų) sveikata ir kt., jei mokinys važinės į namus autobusus ne 

toliau kaip 40 km atstumu nuo mokyklos ir jei tai netrukdys jo dalyvavimui pamokose. 

 13. Skiriant bendrabutį, pirmiausiai apgyvendinami našlaičiai.  

 Esant daugiau pageidavimų nei laisvų vietų, pirmenybė teikiama: 

 13.1. mokiniams, daugiavaikių šeimų nariams; 

 13.2. mokiniams, kuriuos augina tik vienas iš tėvų; 

 13.3. mokiniams, socialiai remtinų šeimų nariams; 

 13.4. mokiniams, kurių brolis ar sesuo mokosi mokykloje ir gyvena bendrabutyje. 

 14. Bendrabučio gyventojai aprūpinami lovomis, kėdėmis, pagal galimybes patalyne ir 

kitu inventoriumi. Suderinus su bendrabučio valdytoju, leidžiama naudotis savo baldais ir 

patalyne. Už kambaryje paliktus asmeninius daiktus ar kitą turtą bendrabučio personalas 

neatsako. 

 15. Draudžiama savavališkai pernešti bendrabučio inventorių iš vieno kambario į kitą.  

 16. Mokinys gali pereiti gyventi iš jam skirto kambario į kitą tik gavęs bendrabučio 

valdytojo leidimą. 

 17. Mokiniai patys tvarkosi kambariuose. Bendrojo naudojimo patalpas prižiūri ir valo 

bendrabučio darbuotojai. Maisto atliekas ir kitas šiukšles iš kambarių gyventojai išneša į tam 

skirtą vietą. 

 18. Bendrabučio gyventojai gali būti iškeldinami už bendrabučių nuostatų pažeidimus, 

nesuteikiant kitos gyvenamosios vietos. 

 19. Gyventojai, padarę žalą bendrabučiui, jo patalpoms, sugadinę įrangą, baldus ar 

inventorių, privalo atlyginti padarytą žalą. Padarytus nuostolius įvertina komisija, susidedanti iš 

direktoriaus pavaduotojo administracijos ūkio reikalams, bendrabučio valdytojo ir bendrabučio 

auklėtojos. 

  

III. MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 20. Mokiniai turi teisę: 

 20.1. kreiptis į bendrabučio valdytoją, auklėtojas, bendrabučio budėtojas įvairiais 

klausimais ir gauti atsakymus, pateikti savo pasiūlymus ir pageidavimus; 

        20.2. dalyvauti bendrabučio renginiuose; 

        20.3. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinktu jos nariu; 

        20.4. naudotis: 

                *  bendrabučio kambaryje esančiu inventoriumi; 

                *  bendrabučio patalyne; 

                *  dušais, virtuve, poilsio kambariu. 

       20.5.  atsivežti ir naudotis savo patalyne, šaldytuvu, televizoriumi, kompiuteriu, radijo 

aparatūra; 

 20.6.  savo lėšomis remontuoti kambarį; 



 20.7.  susirgę mokiniai pamokų metu gali būti bendrabutyje, jei turi mokyklos sveikatos 

priežiūros  specialisto atleidimą vienai dienai, o jei ilgesniam laikui - turi išvykti į namus 

(išskyrus našlaičius); 

       20.8.  ilgosios pertraukos metu mokiniai, nepietaujantys mokyklos valgykloje, gali 

pietauti savo bendrabučio kambaryje; 

 20.9. gauti psichologinę ir pedagoginę pagalbą. 

 11. Mokiniai privalo: 

 11.1. gerbti pedagogus, bendrabučio darbuotojus, bendramokslius ir kitus bendruomenės 

narius, savo elgesiu nepažeisti etikos ir moralės normų reikalavimų; 

 11.2. laikytis bendrabučio režimo: 

 Kėlimasis   6
45 

val. 

 Išėjimas į pamokas  7
45

 val. 

 Savitvarka   17
00

 - 18
00

 val. 

 Laisvalaikis, pamokų ruoša 18
00

 - 21
30

 val. 

 Vakarinė ruoša  21
30 

-  22
00

 val. 

 Grįžimas į bendrabutį       iki  22
00

 val. 

 Vakarinis patikrinimas 22
00

 - 22
30

 val. 

 Ramybės laikas              nuo 23
00 

val. 

 11.3. laikytis visuomenės priimtų gyvenimo normų: nekelti triukšmo, taip  naudotis 

muzikos aparatūra, kad netrikdytų darbo ir poilsio;  

 11.4.  tausoti ir saugoti bendrabučio inventorių; 

 11.5. sulaužius ar tyčia sugadinus inventorių, jį suremontuoti savo lėšomis arba nupirkti 

naują; 

 11.6.  saugiai elgtis su  buitiniais elektros prietaisais, tausoti vandenį, elektrą. Išvykstant į 

namus ilgesniam laikui (atostogoms, ar dėl ligos) išjungti iš tinklo šaldytuvus, virdulius ir 

kitus buitinius prietaisus, užsukti vandens kranus; 

 11.7. laiku mokėti mokestį už nuomą bei papildomą mėnesinį mokestį už kambaryje 

naudojamus elektros prietaisus direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka; 

 11.8. palaikyti švarą ir tvarką bendrabučio kambariuose, bendro naudojimo patalpose 

bendrabučio teritorijoje. Maistą, rūbus, knygas, higienos priemones tvarkingai laikyti 

atskirose lentynose ar spintelėse; 

 11.9. rūšiuoti šiukšles pagal nustatytus reikalavimus, talpinti į atitinkamus konteinerius, 

nemėtyti pro bendrabučio langus, nešiukšlinti teritorijos; 

 11.10. dalyvauti tvarkant bendrabučio aplinką; 

 11.11. informuoti bendrabučio auklėtoją, išvykstant į namus savaitės eigoje; 

 11.12. užsirašyti žurnale pas bendrabučio budėtoją savaitgaliais ar per šventes pasiliekant 

bendrabutyje;  

 11.13. kambario raktą palikti pas bendrabučio budėtoją išeinant iš bendrabučio; 

 11.14.  įrašyti  į  budėtojos žurnalą informaciją apie kambaryje esančius gedimus; 

      11.15. laiku grįžti į bendrabutį ir dalyvauti vakariniame patikrinime;          

 11.16. leisti užeiti į kambarį bendrabučio ar mokyklos darbuotojams bet kuriuo paros 

metu esant reikalui;   

 11.17. dalyvauti savitvarkos dienose, laikytis asmens higienos normų, kas antrą savaitę 

keisti patalynę; 

 11.18. nesivesti į bendrabutį pašalinių asmenų; 

      11.19. kreiptis į bendrabučio budėtoją sunegalavus nakties metu. 

  



 12. Draudžiama vartoti alkoholį, narkotines medžiagas, prekiauti jomis bei jas platinti 

bendrabučio gyventojams, įnešti alkoholinius gėrimus, įskaitant ir alų. Rūkyti leidžiama tik tam 

nustatytose vietose. 

 13. Už bendrabučių nuostatų pažeidimus skiriamos šios nuobaudos: 

 13.1. pastaba; 

 13.2. papeikimas; 

 13.3. griežtas papeikimas; 

 13.4. pašalinimas iš bendrabučio. 

 14. Nuobaudas skiria mokyklos direktorius, gavęsi raštišką bendrabučio valdytojo, 

bendrabučio auklėtojo teikimą.   

  15. Nepilnametis mokinys šalinamas iš bendrabučio mokyklos direktoriaus įsakymu, 

pranešus tėvams arba globėjams 

 

IV. TĖVŲ IR GLOBĖJŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 

 16. Nuolat domėtis vaiko gyvenimu bendrabutyje, gauti informaciją apie vaiko elgesį ir 

laiku reaguoti į bendrabučio darbuotojų pranešimus. 

 17. Bendrauti su bendrabučio auklėtoju bei kitais darbuotojais. 

 18. Dalyvauti, svarstant vaiko elgesį. 

 19. Apsaugoti vaiką nuo smurto, prievartos, išnaudojimo. 

 

V. BENDRABUČIO NUOSTATŲ PAKEITIMAS 

 20.  Nuostatai įsigalioja nuo jų patvirtinimo direktoriaus įsakymu.  

 21. Pasikeitus Lietuvos Respublikos įstatymams ir normatyviniams aktams dėl mokinio 

aprūpinimo gyvenamosiomis patalpomis, bendrabučio valdytojo teikimu atskiri nuostatų punktai 

gali būti keičiami. 

 

___________________________________ 
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