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BENDRABUČIO NUOSTATAI

I.

BENDROJI DALIS

1.

Pilnas pavadinimas – Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendrabutis.

2.

Bendrabutis pastatytas 1972 m., dalis bendrabučio (334.37 kvadr. m.) 1994 m. privatizuota,

įrengiant 6 butus.
3.

Adresas - Liudiškių g.53, Anykščiai.

4.

Bendrabutis priklauso Anykščių raj. savivaldybei kaip steigėjui, jo valdymo ir priežiūros teises

perduodant Anykščių Jono Biliūno gimnazijai.
5.

Bendrabutis, kaip atskira struktūra, išlaikomas iš rajono biudžeto lėšų.

6.

Bendrabutis yra lovų tipo ( bendrabučio aukšte yra 6 gyvenamieji kambariai, viename kambaryje

gali gyventi 2-4 mokiniai).
7.

Mokinys, priimtas mokytis į bendrojo ugdymo mokyklą iš nepriskirtos tai mokyklai aptarnavimo

teritorijos, mokinio ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu apgyvendinamas Jono Biliūno gimnazijos
bendrabutyje. Priėmimo į gimnazijos bendrabutį tvarką nustato gimnazijos valdymo organas. (Švietimo
įstatymas. 2011 kovo17d. Nr.XI-1281; 36 straipsnis, 4).
8.

Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendrabutyje mokymosi laikotarpiu apgyvendinami ir kitų

miesto mokyklų mokiniai.
9.

Santykiai tarp mokinio ir bendrabučio teikėjo įforminami mokinių apgyvendinimo bendrabutyje

sutartimi. Su gyvenančiais bendrabutyje sudaroma sutartis vieneriems mokslo metams.
10.

Į gimnazijos bendrabutį priimami mokiniai nuo 9 metų. Mokinių apgyvendinimo bendrabutyje

sutartį už vaiką iki 16 metų jo vardu sudaro tėvai (globėjai). Vaikas nuo 16 iki 18 metų sutartį gali
sudaryti pats.
11.

Sutartyje nurodomos sutarties šalys, baigimo forma, šalių įsipareigojimai, gyvenimo bendrabutyje

sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai ir padariniai.
12.

Gimnazija siekia sudaryti bendrabutyje mokytis bei asmeniniams poreikiams tenkinti patogią ir

palankią aplinką.
13.

Asmenys, gyvenantys bendrabutyje, privalo susipažinti su apgyvendinimo, eksploatavimo tvarka,

šiais nuostatais, ir jų laikytis.
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14.

Priimti į bendrabutį mokiniai privalo susipažinti su bendrabučio darbo tvarkos, priešgaisrinės

saugos, saugaus naudojimosi elektrinėmis viryklėmis bei elektriniais prietaisais taisyklėmis. Tai
patvirtinti parašu ir griežtai jų laikytis.
15.

Gimnazijos bendrabučio patalpos yra įrengtos pagal nustatytus Lietuvos higienos normos

reikalavimus.

II.
16.

PAGRINDINĖ VEIKLA IR FUNKCIJOS
Tenkinti mokinių pažinimo, ugdymosi ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais

visuomenės nariais.
17.

Bendrabučio pedagoginis personalas rūpinasi mokinių saugumu, ugdo dorovės ir sveikos

gyvensenos pagrindus, skatina savarankiškumą ir atsakomybę už savo veiksmus.
18.

Bendrabutis aprūpina mokinius kietu ir minkštu inventoriumi (patalyne), baldais ir įrengimais.

19.

Sudaro normalias mokymosi gyvenimo sąlygas miesto mokyklų mokiniams, gyvenantiems toliau

kaip 3 km., nuo mokyklos.
20.

Darbas bendrabutyje vykdomas laikantis dienotvarkės.

21.

Palaiko ryšius su mokinių šeimomis ir mokyklų, kuriose jie mokosi, auklėtojais, soc. pedagogais,

administracija ar kitais vaiko atstovais, sprendžiant auklėjimo ir socialines problemas.
22.

Mokiniai į bendrabutį priimami vieneriems mokslo metams direktoriaus įsakymu, tėvams pateikus

prašymą iki rugsėjo 1 dienos, su vaiko sutikimu. Prašymas patvirtinamas per 2 darbo dienas.
23.

Mokiniams paliekama teisė, atsižvelgiant į šeimos prašymą, laikinai nutraukti gyvenimą

bendrabutyje ir vėl sugrįžti, jeigu yra laisvų vietų.
24.

Direktoriaus įsakymu mokiniai gali būti pašalinti iš bendrabučio, jeigu nesilaiko bendrabučio

taisyklių. Apie tai informuojama šeima ir mokykla, kurioje mokinys mokosi.
25.

Mokiniai maitinasi iš tėvų lėšų. Bendrabučio virtuvėlėje gaminasi maistą patys.

III.

MOKINIŲ, TĖVŲ IR AUKLĖTOJŲ TEISĖS BEI PAREIGOS

26.

Mokiniai turi teisę:

26.1. gyventi bendrabutyje ir naudotis jo teikiamomis paslaugomis. Gauti ir naudotis turimu bendrabučio
inventoriumi, naudotis virtuvėle ir dušais;
26.2. dalyvavimą po pamokų savo mokyklos renginiuose, poilsio vakaruose, išvykose, neformalaus
ugdymo užsiėmimuose;
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26.3. teikti pasiūlymus bendrabučio administracijai bendrabučio tvarkos gerinimo ir neformalaus
užimtumo organizavimo klausimais;
26.4. mokinys turi teisę dalyvauti svarstant jo elgesį ir būti informuotas apie sprendimus,
26.5. susiklosčius nepalankiai situacijai ir esant galimybėms, keisti kambarį;
26.6. bendrabučio gyventojų rimties, saugumo, teisių ir laisvės apsauga rūpinasi bendrabučio
darbuotojai. Gyventojai visada turi teisę kreiptis į juos pagalbos ir paramos;
26.7. gyventi savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkančias sąlygas darbui ir poilsiui.
27.

Mokiniai privalo:

27.1. sudarius apgyvendinimo bendrabutyje sutartį laikytis visų jos sąlygų, bendrabučio darbo tvarką
nustatančių dokumentų reikalavimų;
27.2. ankyti mokyklą, stropiai mokytis, laikytis mokinio elgesio normų, gerbti auklėtojus ir kitus
bendrabučio bendruomenės narius, nepažeisti jų teisių ir teisėtų interesų;
27.3. tausoti ir saugoti bendrabučio turtą. Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose ir tausoti inventorių,
taupiai naudoti energijos išteklius;
27.4. nevesti be auklėtojų leidimo pašalinių asmenų į bendrabutį;
27.5. suderinti su auklėtoja išvykimo į namus ir grįžimo į bendrabutį laiką. Penktadienį po pamokų
mokiniai privalo išvykti į namus;
27.6. laiku, iki 20 val., grįžti į bendrabutį. Apie numatomus vėlavimus informuoti bendrabučio auklėtoją,
budėtoją;
27.7. susirgus, informuoti auklėtoją arba budėtojas ir kreiptis į gydymo įstaigą, pranešti tėvams,
tolimesnį gydymą tęsiant namuose;
27.8. laikytis asmens higienos reikalavimų;
27.9. saugoti savo asmeninį turtą, nepalikti nerakintų kambario durų. Išeinant iš bendrabučio kambario
raktą palikti bendrabučio auklėtojai, budėtojai;
27.10.

bet kuriuo paros laiku leisti užeiti į kambarį mokyklos administracijai, bendrabučio

darbuotojams, policijos pareigūnams;
27.11.

gerbti bendrabutyje dirbančius, bendramokslius ir kitus bendruomenės narius;

27.12.

nuo 23 valandos bendrabutyje turi būti tyla.

28.

Tėvai turi teisę:

28.1 gauti informaciją apie savo vaiko elgesį, gyvenimo bendrabutyje poreikius, mokyklos lankymą, ir
kt.;
28.2 remti bendrabutį materialiai, kuriant kambariuose jaukesnes gyvenimo sąlygas;
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28.3 nuolatos domėtis vaiko gyvenimu bendrabutyje ir laiku reaguoti į bendrabučio darbuotojų
pranešimus.
29 Tėvai privalo:
29.1. bendradarbiauti su auklėtojais sprendžiant vaiko gyvenimo ir elgesio normas;
29.2. aprūpinti vaiką maistu, drabužiais ir kitais reikmenimis, būtinais gyvenant atskirai nuo šeimos;
29.3. ugdyti vaiko vertybines orientacijas, kontroliuoti ir koreguoti jo elgesį;
29.4. rūpintis vaiko sveikata ir saugiomis gyvenimo sąlygomis, gerbti vaiko asmenybę, užtikrinti, kad
vaikas laiku pasitikrintų sveikatą;
29.5. atlyginti už padarytą žalą bendrabučio inventoriui.
30. Auklėtojai turi teisę:
30.1. laisvai rinktis auklėjimo metodus ir formas;
30.2. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje aplinkoje, turėti
higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą;
30.3. siūlyti vadovui skirti vaikui už švietimo įstaigos darbo tvarkos taisyklių ir mokinio elgesio normų
pažeidimus drausmines auklėjamojo poveikio priemones, nurodytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių
apsaugos pagrindų įstatyme;
30.4. koreguoti tėvų ir sociokultūrinės aplinkos poveikį mokiniams;
30.5. kelti klausimą bendrabučio bendruomenėje dėl mokinių šalinimo iš bendrabučio, kitų poveikio
priemonių taikymo;
30.6. esant reikalui, siekiant užtikrinti vaikui ir jo šeimai reikalingą pagalbos teikimą, apie pastebėtas
vaiko su tėvais bendravimo problemas ar kitas problemas, konsultuotis ir informuoti soc. Pedagogę,
miesto vaikų teisių apsaugos skyrių.
31. Auklėtojai privalo:
31.1. laikytis švietimo įstaigų nustatytų etikos normų ir švietimo įstaigos vidaus tvarką nustatančių
dokumentų reikalavimų;
31.2. ugdyti mokinių socialinius įgūdžius, poreikį laikytis asmens higienos reikalavimų;
31.3. reguliuoti mokinių dienos režimą;
31.4. stebėti, analizuoti ir koreguoti mokinių elgesį, rūpintis jų sveikata, saugumu ir gyvenimo sąlygų
gerinimu;
31.5. parengti metinį bendrabučio veiklos planą;
31.6. tvarkyti apskaitos žurnalą prižiūrėti, kaip mokiniai ruošia pamokas, vykdo bendrabučio nuostatus
ir darbo tvarkos taisykles. Apie pažeidimus informuoti tėvus bei mokyklų administracijas;
31.7. užtikrinti vaiko punktualų ir reguliarų išvykimą į mokyklą;
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31.8. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie jų vaiko būklę, ugdymo ir ugdymosi poreikius,
mokyklos lankymą ir elgesį;
31.9. gerbti mokinį kaip asmenį, nepažeisti jo teisių ir teisėtų interesų;
31.10.

bendradarbiauti su gimnazijos administracija, soc. pedagoge, klasių kuratoriais, ir kitomis

atsakingomis už vaiką institucijomis.
32. Savivalda:
32.1. mokinių ugdymo, auklėjimo, elgesio, pamokų lankomumo, saugumo, užimtumo ir kitiems
aktualiems klausimams aptarti gimnazijos bendrabutyje veikia savivalda. Bendrabučio savivalda
grindžiama švietimo tikslais, bendrabutyje vykdomomis programomis ir susiklosčiusiomis tradicijomis.
Bendrabučio visuotinis susirinkimas-aukščiausia savivaldos institucija, jungianti mokinius, jų tėvus,
pedagogus svarbiausių uždavinių sprendimui;
32.2. seniūnas ir jo padėjėjai, kartu su bendrabučio auklėtoju, organizuoja mokinių budėjimą
bendrabutyje, koordinuoja mokinių savitvarką, nustatyto dienos režimo ir bendrabučio darbo tvarkos
taisyklių laikymąsi, organizuoja draugišką tarpusavio pagalbą bei veiklą;
32.3. visuotinis susirinkimas konkretų darbą vykdo per bendrabučio tarybą kurią sudaro kambarių
seniūnai, išrinkti tų kambarių gyventojų, ir auklėtoja;
32.4. jeigu gyventojų mažiau kaip 20 žmonių, taryba gali būti nerenkama. Jos funkcijas atlieka visuotinis
susirinkimas.
33. Bendrabučio taryba:
33.1. nustato bendrabučio darbo tvarkos taisykles; jas tvirtina visuotinis susirinkimas mokslo metų
pradžioje;
33.2. svarsto mitybos, buities sąlygų, pamokų ruošos, estetinės aplinkos, švaros ir tvarkos gerinimo
klausimus, priima sprendimus privalomus visiems bendrabučio gyventojams.
34. Direktorius:
34.1. Valdymas: bendrabučiui vadovauja gimnazijos direktorius;
34.2. telkia bendrabučio bendruomenę iškeltų metų uždavinių vykdymui. Priima ir atleidžia darbuotojus,
mokinius, paskirsto pedagoginio ir aptarnaujančio personalo funkcijas, sudaro galimybes savarankiškai
dirbti ir atsiskaityti už nuveiktą darbą;
34.3. rūpinasi bendrabučio materialiniais ir finansiniais ištekliais, sudaro metinę išlaidų ir pajamų
sąmatą;
34.4. palaiko ryšius su savivaldybe, kitomis švietimo institucijomis ir mokinių šeimomis;
34.5. vertina mokinių ir pedagogų praktinio darbo rezultatus, kartu su savivalda nustato skatinimo ir
drausminimo priemones.
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35. Pavaduotojas ūkio reikalams:
35.1. kasmet paruošia patalpas darbui ir šildymo sezonui, atlieka smulkų remontą;
35.2. užtikrina bendrabučio pastatų, įrengimų, kieto ir minkšto inventoriaus priežiūrą, remontą ir
apsaugą, organizuoja aptarnaujančio personalo darbą;
35.3. rūpinasi bendrabučio sanitarija, šildymu, aplinkos tvarkymu.
36.

Kitų darbuotojų-naktinių auklių, auklėtojų, valytojų, darbininkų, santechnikų-funkcijos

nusakomos pareigybinėje instrukcijoje.

