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JONIŠKIO ŽEMĖS ŪKIO MOKYKLOS
BENDRABUČIO NUOSTATAI

I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Šie nuostatai nustato Joniškio žemės ūkio mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių
bendrabučio veiklą bei gyvenimo jame tvarką.
2. Bendrabutis savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos
Respublikos švietimo įstatymu, kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais
mokinių apgyvendinimą.
3. Mokykla siekia sudaryti patogią ir palankią aplinką mokytis bei asmeniniams poreikiams
bendrabutyje.
4. Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su šiais nuostatais ir jų laikytis.
II SKYRIUS
PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKA
5.1. Mokiniai, norintys apsigyventi mokyklos bendrabutyje, teikia prašymą direktoriaus
vardu ir apgyvendinami direktoriaus įsakymu.
5.2. Su apgyvendintais mokiniais sudaromos sutartys vienerių metų laikotarpiui, kurios
gali būti pratęsiamos. Apgyvendinimo sutartis pasirašo Mokyklos direktoriaus įsakymu įgaliotas
bendrabučio valdytojas.
5.3. Kambarys suteikiamas su inventoriumi. Norintys atsivežti savo elektros (ne šildymo)
prietaisų, turi suderinti su bendrabučio valdytoja.
5.4. Pirmenybė teikiama našlaičiams, mokiniams iš daugiavaikių, socialiai remtinų
šeimų, neįgaliesiems, pristačius atitinkamus dokumentus.
5.5. Išimtinais atvejais bendrabutyje gali būti apgyvendinami mokiniai, kurių gyvenamoji
vieta yra sąlyginai netoli nuo mokyklos:
5.5.1. socialinę atskirtį patiriantys vaikai, Vaiko teisių apsaugos tarnybos teikimu.
III SKYRIUS
BENDRABUČIO VALDYMAS
6.1. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklės, kurias tvirtina mokyklos direktorius.
6.2. Bendrabučio veiklą koordinuoja mokyklos direktorius.
6.3. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo valdytojas, bendrabučio auklėtojai ir
Bendrabučio taryba.
6.4. Bendrabučio gyventojų savivaldos organas yra Bendrabučio taryba.
6.5. Bendrabučio tarybos veiklos tikslai ir uždaviniai - gerinti gyvenimo sąlygas, rūpintis
tvarkos palaikymu, racionaliu bendrabučio turto panaudojimu bei jo apsauga.
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6.6. Nesant Bendrabučio tarybos, sprendimus priima bendrabučio auklėtojas ar
valdytojas.
7. Bendrabučio taryba.
7.1. 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.
7.2. Bendrabučio taryba yra pavaldi ir atsiskaito bendrabučio gyventojų susirinkimui. Jos
sudėtis nereglamentuojama. Bendrabučio nuostatų pažeidėjai, turintys daugiau negu vieną
perspėjimą, jo galiojimo laikotarpiu į Bendrabučio tarybą negali būti renkami.
7.3. Bendrabučio tarybos posėdis laikomas teisėtu, jei jame dalyvauja 50 procentų + 1
tarybos narys. Bendrabučio tarybos posėdis šaukiamas tarybos pirmininko arba trečdalio tarybos
narių iniciatyva.
7.4. Bendrabučio tarybos pirmininkas siūlo pavaduotoją. Jį tvirtina taryba paprasta balsų
dauguma. Kai pirmininkas negali eiti pareigų, jo funkcijas perima pavaduotojas.
7.5. Bendrabučio taryba išrenka savo atstovą, kuris, reikalui esant, atstovauja bendrabučio
gyventojams visose mokyklos institucijose bei visuomeninėse organizacijose.
7.6. Bendrabučio taryba siekia, kad gyventojai laikytųsi šių nuostatų reikalavimų, teikia
pasiūlymus bendrabučio valdytojui dėl darbo ir poilsio sąlygų gerinimo, aptarnaujančiojo
personalo darbo, atstovauja gyventojų interesams Bendrabučio taryboje. Bendrabučio tarybos
veikla fiksuojama tarybos posėdžių protokoluose.
7.7. 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.
7.8. Bendrabučio tarybos nutarimai, neprieštaraujantys šioms taisyklėms, yra privalomi
visiems gyventojams.
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