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ŠVENČIONIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS 
TAISYKLĖS 

 
I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

 1. Švenčionių profesinio rengimo centro (toliau – Centro) bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrabučio vidaus tvarką. 

 2. Centras siekia sudaryti mokiniams patogią ir palankią aplinką gyventi bei mokytis 

bendrabutyje. 

 3. Šios Taisyklės yra privalomos visiems Centro mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje.  

 

II SKYRIUS 

BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

 4. Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, teisės: 

 4.1. mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, naudojasi visomis teisėmis, kurias jiems garantuoja 

Švietimo, Profesinio mokymo ir kiti įstatymai, Centro įstatai ir vidaus tvarkos taisyklės; 

 4.2. rinkti bendrabučio tarybą ir būti išrinktais jos nariais; 

 4.3. teikti Centro direktoriui siūlymus dėl gyvenimo bendrabutyje sąlygų gerinimo, Taisyklių 

pakeitimo; 

 4.4. suderinus su bendrabučio auklėtoju arba budėtoju organizuoti kultūrinius ir kitus 

renginius bei juose dalyvauti; 

 4.5. kreiptis pagalbos į bendrabučio darbuotojus; 

 4.6. mokiniai gali naudotis bendrabučio poilsio kambariais, organizuoti laisvalaikio renginius 

ir juose dalyvauti, naudotis bendrabučio kompiuteriais, žiūrėti televizijos laidas naudojantis 

bendrabučio televizoriumi tam skirtoje patalpoje. 

 5. Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, pareigos: 

 5.1. laikytis šių bendrabučio vidaus tvarkos,  priešgaisrinės saugos, buitinių prietaisų 

naudojimo taisyklių, sutartyje sulygtų sąlygų; 

 5.2. tausoti bendrabučio turtą (elektros ir santechnikos įrengimus, inventorių, baldus ir kt.), 

taupiai naudoti elektros energiją ir vandenį; 
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 5.3. palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendrojo naudojimo patalpose ir bendrabučio 

teritorijoje, laikytis asmeninės higienos normų; 

 5.4. tvarkyti kambarius, virtuvę, maisto atliekas ir kitas šiukšles išsinešti į konteinerius, 

esančius bendrabučio kieme;  

 5.5. laiku mokėti sutartyje nustatytą mokestį; 

 5.6. sugrįžti į bendrabutį iki 21.30 valandos;  

 5.7. įleisti į kambarį bendrabučio auklėtoją, budėtoją ar kitus Centro darbuotojus jiems 

prisistačius;  

 5.8. mandagiai elgtis  ir vykdyti teisėtus bendrabučio darbuotojų  reikalavimus; 

 6. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje,  draudžiama:   

 6.1. be budėtojo leidimo persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą arba užimti kitas lovas;  

 6.2.  gyvenamuosiuose kambariuose gaminti maistą, naudojantis elektriniais ir kitais buitiniais 

virtuvės prietaisais, skalbti ir džiovinti drabužius; 

 6.3. laikyti, vartoti ir platinti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines bei  

psichotropines medžiagas, rūkyti bendrabučio patalpose ir teritorijoje, grįžti į bendrabutį neblaiviems;  

 6.4. kambaryje laikyti degius skysčius, sprogstamąsias  medžiagas, pirotechnikos priemones, 

ginklus;  

 6.5. tyčiotis iš kitų, žaisti azartinius žaidimus;  

 6.6. vesti į bendrabutį pašalinius asmenis, išskyrus artimuosius; lankytojai (tėvai, globėjai, 

šeimos nariai) į bendrabutį įleidžiami, jei pateikia galiojančius asmens tapatybės dokumentus; 

 6.7. laikyti gyvūnus;  

 6.8. pamokų metu būti bendrabutyje be pateisinamos priežasties;  

 6.9. savavališkai pasisavinti kito bendrabučio gyventojo maistą ar kitus daiktus;  

 6.10. laikyti bendrabutyje lengvai įsiliepsnojančius skysčius bei daiktus, naudotis papildomais 

elektriniais šildymo prietaisais;  

 6.11. kelti triukšmą, garsiai klausytis muzikos įrašų ar kitaip trikdyti kitų bendrabučio 

gyventojų ramybę;  

 6.12. be budėtojo leidimo išeiti iš bendrabučio po 21.30 val. 

 7. Mokinių, gyvenančių bendrabutyje,   atsakomybė: 

 7.1. mokiniai, nesilaikantys Bendrabučio Taisyklių ar padarę materialinę žalą bendrabučio 

patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;  

 7.2. mokinys arba jo tėvai (globėjai rūpintojai) privalo atlyginti Centrui materialinę žalą, 

atsiradusią sugadinus bendrabučio turtą dėl jo (mokinio) kaltės; 

 7.3. mokiniams, pažeidusiems Taisykles, Centro direktoriaus įsakymu skiriamos  nuobaudos,  

apie kurias turi būti informuojami mokinių tėvai; 
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 7.4. mokiniai, pažeidę Taisykles, rašo raštišką pasiaiškinimą ir svarstomi Vaiko gerovės 

komisijos posėdyje; 

 7.5. mokiniui, pažeidusiam Taisykles, gali būti skiriamos nuobaudos: pastaba, papeikimas, 

šalinimas iš bendrabučio; 

 7.6. nuobaudą skiria Centro direktorius, bendrabučio darbuotojo raštišku pranešimu. 

 7.7. už grubius šių Taisyklių pažeidimus mokinys gali būti šalinamas iš bendrabučio be 

svarstymo Vaiko gerovės komisijos posėdyje; 

 7.7. pašalintas iš bendrabučio mokinys per 1 dieną turi priduoti bendrabučio patalpą,  

inventorių, grąžinti raktą, sumokėti už bendrabutyje gyventą laikotarpį, grąžinti patalynę, su mokiniu 

nutraukiama apgyvendinimo bendrabutyje sutartis. 

 8. Su nuobauda mokinys supažindinamas pasirašytinai. Tėvai (globėjai, rūpintojai) 

informuojami apie mokiniui skirtą nuobaudą. 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 9. Šias Taisykles, Mokyklos tarybai pritarus, tvirtina Centro direktorius. 

 10. Taisyklės tvirtinamos, keičiamos, papildomos arba pripažįstamos netekusiomis galios 

Centro direktoriaus įsakymu.  

 11. Šios Taisyklės negali prieštarauti Centro nuostatams ir kitoms Centro vidaus tvarkos 

taisyklėms.  

 

_________________________________ 

  

 


