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PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO  

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS  

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Plungės specialiojo ugdymo centro bendrabučio (toliau – Centro) vidaus tvarkos taisyklės 

(toliau – Taisyklės) nustato Centro vidaus tvarką, mokinių teises, pareigas ir atsakomybę. 

2. Centro bendrabučio vidaus tvarkos taisykles tvirtina Centro direktorius. 

3. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Centro 

nuostatais. 

4. Mokiniai Centro bendrabutyje gali gyventi mokslo metų laikotarpiu darbo dienomis, 

išskyrus mokinių atostogas. 

 

II SKYRIUS  

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į CENTRO BENDRABUTĮ 

 

5. Centro bendrabutyje gali apsigyventi mokiniai (vaikai), besimokantys ar gaunantys 

trumpalaikę švietimo pagalbą Centre, atvykę iš Plungės r. ir kitų  rajonų ar miestų.  

6. Išimties tvarka priimami iš Plungės miesto  mokiniai (vaikai),  gavus Plungės r. 

savivaldybės Vaiko teisių apsaugos skyriaus sprendimą. 

7. Pageidaujančio apsigyventi Centro bendrabutyje mokinio (vaiko) tėvai (globėjai) Centro 

direktoriui pateikia raštišką prašymą.  

8. Bendrabutis mokiniams (vaikams) suteikiamas Centro direktoriaus įsakymu. 

9. Mokinio (vaiko) priėmimas į Centro bendrabutį įforminamas Mokinio priėmimo į Centro 

bendrabutį sutartyje. 

10. Mokinio priėmimo į Centro bendrabutį sutartį dviem egzemplioriais pasirašo Centro 

direktorius ir mokinio (vaiko) tėvas (globėjas, rūpintojas). 

11. Centro  bendrabutyje  esant  laisvų  neapgyvendintų  kambarių,  mokinių  atostogų  metu, 

savaitgaliais  gali  būti  apgyvendinami  kiti suinteresuoti asmenys, kurie už gyvenimą bendrabutyje 

atsiskaito pagal Plungės r. savivaldybės Tarybos patvirtintus įkainius. 

 

III SKYRIUS  

MOKINIŲ, GYVENANČIŲ CENTRO BENDRABUTYJE, MAITINIMO 

ORGANIZAVIMAS 
 

12. Bendrabutyje gyvenančių mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Centro 

mokinių maitinimo organizavimo tvarka. 

13. Mokinių  (vaikų),  gyvenančių  Centro  bendrabutyje,  maitinimas organizuojamas bei 
apmokėjimas už maitinimą nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir 

sporto ministro 2011 m. rugsėjo  6 d.  įsakymu  Nr.  V-1642 „Dėl  apmokėjimo  už  maitinimą 

mokinių, gyvenančių bendrojo ugdymo mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“.  

14. Maitinimo  dienos  normas  nustato  Centro  savininko  teises  ir  pareigas  įgyvendinanti 

institucija. 

 

 

 

 



IV SKYRIUS  

IŠVYKIMAS IŠ BENDRABUČIO 

 

15. Mokinys (vaikas) laikomas išvykusiu iš bendrabučio: 

15.1. mokinio (vaiko) tėvams (globėjams) pateikus raštišką prašymą; 

15.2. mokinys,  pažeidęs  bendrabučio  vidaus  tvarkos  taisykles,  iš  bendrabučio  gali  būti  

pašalinamas apsvarsčius Centro tarybos posėdyje ir priėmus nutarimą. 

16. Mokinio (vaiko) išvykimas iš bendrabučio įforminamas Centro direktoriaus įsakymu. 

 

V SKYRIUS  

BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ (VAIKŲ) TEISĖS IR PAREIGOS 

 

17. Centro bendrabutyje gyvenančių mokinių (vaikų) tesės: 

17.1.  naudotis Centro gyvenamaisiais kambariais ir juose esančiu inventoriumi, bendro 

naudojimo patalpomis (dušais, darbo ir poilsio kambariais, virtuvėle, sporto ir aktų salėmis, 

biblioteka, informacinių technologijų kabinetu, baseinu); 

17.2.  teikti  pasiūlymus dėl gyvenimo, poilsio sąlygų gerinimo, tvarkos ir švaros 

bendrabutyje; 

17.3.  organizuoti įvairius renginius ir  juose dalyvauti netrukdant kitiems bendrabučio 

gyventojams; 

17.4.  gauti socialinę pedagoginę, psichologinę, pirminę medicininę pagalbą; 

17.5.  kreiptis pagalbos į bendrabučio darbuotojus; 

17.6.  esant raštiškam tėvų (globėjų) sutikimui, nustatytam laikui išeiti iš bendrabučio; 

18. Centro bendrabutyje gyvenančių mokinių (vaikų) pareigos: 

18.1. žinoti ir laikytis bendrabučio vidaus tvarkos, mokinio elgesio taisyklių; 

18.2. tausoti bendrabučio inventorių, taupiai naudoti elektros energiją, vandenį; 

18.3. nuolat palaikyti švarą ir tvarką gyvenamosiose patalpose ir kitose vietose; 

18.4. laikytis nustatytos dienotvarkės, grupės taisyklių; 

18.5. atlyginti žalą už Centro sugadintą inventorių (apie mokinio (vaiko) padarytus 

materialinius nuostolius informuojami tėvai (globėjai), numatomi žalos atlyginimo būdai); 

18.6. informuoti  apie  ligą,  negalavimus  budintį  auklėtoją,  Centro  bendrosios praktikos 

slaugytoją, vykdyti jų nurodymus; 

18.7. laikytis asmens higienos reikalavimų; 

18.8. pasinaudojus palikti tvarkingą prausyklą, dušą, virtuvėlę, salę ir kitas patalpas bei jose 

esantį inventorių; 

18.9. griežtai laikytis saugaus elgesio taisyklių, priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

18.10. gerbti auklėtojus, kitus darbuotojus, vykdyti jų teisėtus nurodymus, pagarbiai elgtis su 

kitais mokiniais (vaikais); 

18.11. esant reikalui leisti tikrinti asmeninius daiktus; 

18.12. informuoti grupės auklėtoją pastebėjus (įtarus) reketą, smurtą, patyčias. 

19. Bendrabutyje mokiniams (vaikams) draudžiama: 

19.1. išeiti iš bendrabučio be grupės auklėtojo leidimo; 

19.2. rūkyti, laikyti, vartoti, gaminti ir platinti alkoholinius gėrimus, narkotines ar 
psichotropines medžiagas, naudoti pirotechnines priemones ar sprogmenis; 

19.3. be priežiūros palikti įjungtus elektros prietaisus; 

19.4. atsivesti ir laikyti gyvūnus; 

19.5. savavališkai  persikelti į kitą kambarį, pernešti bendrabučio inventorių, perstatyti 

baldus kambariuose ir bendro naudojimo patalpose;   

19.6. būti bendrabutyje pamokų metu be pateisinamos priežasties; 

19.7. filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą ir pokalbius ir juos platinti be sutikimo; 

19.8. savo elgesiu kelti pavojų sau ir kitų asmenų sveikatai ir gyvybei; 

19.9. naudoti fizinį, psichologinį smurtą, fizinę ir emocinę prievartą, reketuoti; 

20. Nuobaudos už bendrabučio vidaus taisyklių nesilaikymą: 

20.1. auklėjamasis pokalbis su grupės auklėtoju, socialiniu pedagogu, Skyriaus vedėju;  

20.2. laikinas ekskursijų apribojimas;  



20.3. pastaba (žodžiu ar raštu);  

20.4. papeikimas;  

20.5. griežtas papeikimas;  

20.6. grupės auklėtojas ar socialinis pedagogas informuoja tėvus, globėjus (pokalbis 

telefonu, laiškas, iškvietimas į Centrą, nuvykimas pas tėvus, globėjus), skatinant įtakoti vaiko 

auklėjimą;  

20.7. elgesio aptarimas Vaiko gerovės komisijoje ir priemonių netinkamam elgesiui įveikti  

numatymas (psichologo konsultacija, įpareigojimas dalyvauti prevencinėse programose ir kt.);  

20.8. laikinas  šalinimas iš bendrabučio (pagal susitarimą, atsižvelgiant į situaciją mokinio 

namuose);   

20.9. kreipimasis dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo į Savivaldybės 

administracijos direktorių pagal mokinio gyvenamąją vietą.  

20.10. iš bendrabučio mokinys šalinamas Centro direktoriaus įsakymu, nutraukiama Mokinio 

apgyvendinimo bendrabutyje sutartis.  

20.11. apie Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus dirbantis darbuotojas raštu 

praneša Centro direktoriui. 

 

VI SKYRIUS  

BENDRABUČIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS 

 

21. Bendrabutyje gyvenančių mokinių (vaikų) ugdomosios veiklos, laisvalaikio 

organizavimo, sveikatos ir kitus klausimus koordinuoja Švietimo pagalbos ir konsultavimo skyriaus 

vedėjas. 

22. Bendrabučio ūkinę veiklą koordinuoja Ugdymo aprūpinimo skyriaus vedėjas. 

23. Bendrabutyje gyvenančių mokinių (vaikų) veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio 

auklėtojai, padedant auklėtojų padėjėjams. Auklėtojas vykdomą veiklą ir lankomumą fiksuoja Tamo 

dienyne. 

 

VII SKYRIUS  

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

    

24. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės aptariamos Centro taryboje, tvirtina Centro 

direktorius.         

25. Mokiniai  apsigyvenę  Centro  bendrabutyje  supažindinami  su  šiomis  taisyklėmis 

pasirašytinai.     

26. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos keičiantis 

įstatymams, kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Plungės specialiojo ugdymo 

centre.   

 

__________________________________ 
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Darbo tarybos pirmininkė   

 

 

Dalia Budrienė   

2021-08- 




