
         

PATVIRTINTA 

Kupiškio  mokyklos  ,,Varpelis“ direktoriaus   

2020 m. gruodžio 31 d. įsakymu  Nr. V-98 

 

KUPIŠKIO MOKYKLOS „VARPELIS“ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKOS 

APRAŠAS 

    

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kupiškio  mokyklos   ,,Varpelis‘‘  Bendrabučio  vidaus  tvarkos  taisyklės  (toliau  -  

Taisyklės)  nustato  Kupiškio  mokyklos  ,,Varpelis‘‘ mokyklos (toliau – Mokyklos) bendrabučio  

suteikimo mokykloms  vaikams / mokiniams, apgyvendinimo ir gyvenimo jame tvarką. 

           2. Į Mokyklos  bendrabutį vaikai / mokiniai  priimami mokinių tėvams (globėjams) 

pasirašius Priėmimo  į  bendrabutį sutartį (1 priedas), parengtą vadovaujantis  Lietuvos Respublikos 

sveikatos apsaugos ministro 2011 m. sausio 27 d. įsakymu Nr. V-82 „Dėl Lietuvos higienos norma 

HN 118:2011 „Apgyvendinimo paslaugų sveikatos saugos reikalavimai“  patvirtinimo“, bei 

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu. 

            3. Bendrabutyje veiklą su vaikais / mokiniais organizuoja auklėtoja (lavinamųjų klasių). 

Naktį bendrabutyje budi auklės. 

             4. Bendrabučiui inventorių pateikia ūkvedys, inventoriaus priežiūrą vykdo su  vaikais / 

mokiniais dirbantys  auklėtojai (lavinamųjų klasių), auklės, aptarnaujantis  personalas.  

             5. Direktoriaus pavaduotoja ugdymui užtikrina bendrabutyje su vaikais / mokiniais  

dirbančių  pedagogų darbo priežiūrą. 

             6. Slaugytoja kontroliuoja bendrabučio gyvenamųjų patalpų higieninį sanitarinį stovį, 

reikalui esant teikia  pirmąją medicininę pagalbą, užtikrina auklių  darbo priežiūrą. 

             7. Bendrabučio darbuotojų (auklėtojų (lavinamųjų klasių), auklių, aptarnaujančio personalo) 

kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai. 

             8. Auklės 19.30 val. užrakina  II-ojo korpuso duris, jas atrakina ryte 7.00 val. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

            9. Bendrabutis suteikiamas vaikams / mokiniams nuo 5 m. iki 21 m. amžiaus Mokykla  

sudaro  patogią  aplinką  mokytis  ir  ilsėtis, leisti  laisvalaikį ir tenkinti  asmeninius  poreikius. 

            10. Mokykla užtikrina vaiko / mokinio saugumą  jo buvimo bendrabutyje metu, organizuoja 

maitinimą. 

            11. Užtikrina  bendrabučio  patalpų  švarą,  savalaikį  remontą. 



            12. Bendrabučio   patalpose   prieinamoje  ir  matomoje  vietoje  talpina  patalpų evakuacijos  

planus, įspėjamuosius  ženklus. 

           13.  Raktai  nuo  evakuacinių  išėjimų yra  auklėtojų (lavinamųjų klasių) ir  budinčių  auklių  

patalpose. 

           14.  Esant  reikalui   suteikia  sveikatos  priežiūros  pagalbą,  užtikrina   mokinių  saugumą.    

           15. Formuoja  teigiamą  bendruomenės  mikroklimatą, nuoširdžius, tolerantiškus, šiltus 

tarpusavio santykius. 

           16. Atsižvelgia į vaikų / mokinių individualybę, sveikatos būklę, sudaromos saviraiškos 

galimybės, ugdomi gyvenimo įgūdžiai. 

           17. Organizuoja planingą ir  kryptingą ugdomąją veiklą,  padėsiančią sėkmingai formuoti ir 

plėtoti bendrabutyje gyvenančių vaikų / mokinių socialinės gyvensenos modelį. 

           18. Mokinio elgesiui keliant realią  grėsmę mokyklos bendruomenės narių saugumui, jis 

šalinamas iš bendrabučio  įstatymų nustatyta tvarka. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKA 

 

           19. Gyventi mokyklos bendrabutyje priimami vaikai / mokiniai, kurių tėvai (globėjai, 

rūpintojai) yra pateikę prašymą (2 priedas). Su tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma mokinio 

priėmimo į bendrabutį sutartis. 

           20. Mokyklos bendrabutyje gali gyventi tik šios mokyklos mokiniai, turintys labai didelių,  

didelių  ar vidutinių specialiųjų ugdymo(si) poreikių ir gyvenantys Kupiškio r. teritorijoje. 

           21. Ikimokyklinio amžiaus vaikai, gyvenantys Kupiškio r. teritorijoje,  iš socialiai remtinų ar 

socialinės rizikos šeimų  ir turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, mokyklos bendrabutyje 

apgyvendinami tik su vaiko teisių apsaugos tarnybos įvertinimu dėl  atitikimo nepilnamečio 

interesams ir teisės aktų nuostatoms. 

           22. Mokyklos bendrabutyje vaikai / mokiniai  gyvena   penkias  dienas  per savaitę, ugdymo 

proceso laikotarpiu (nuo pirmadienio iki penktadienio). 

           23.  Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos Respublikos 

teisės aktų nustatyta tvarka. 

           24. Susirgus vaikui ar mokiniui, suteikiama tik pirmoji medicininė pagalba. Dirbantis 

personalas skubiai informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) dėl sergančio vaiko / mokinio 

pasiėmimo iš mokyklos. Mokyklos slaugytoja gydymo paslaugų neteikia. 

           25. Auklėtojai (lavinamųjų klasių), baigiantis darbo pamainai, perduoda informaciją 

auklėms, apie vaikų / mokinių sveikatos būklę, jų skaičių, liekančių miegoti bendrabutyje. 



           26. Auklės 21.00 val. užrašo  registracijos žurnale liekančių miegoti bendrabutyje vaikų / 

mokinių skaičių. 

           27.  Mokinių mobilieji telefonai  išjungiami nuo 21.00  val. iki 7.00 val.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

            28. Bendrabučio  vidaus  tvarkos  taisyklės gali būti keičiamos  ir papildomos keičiantis 

įstatymams, kitiems teisės aktams, ar darbo organizavimo tvarkai Kupiškio  mokykloje ,,Varpelis‘‘. 

            29. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pakeitimus tvirtina mokyklos direktorius. 

______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 priedas 

MOKINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ SUTARTIS 

 

20____ m. ________________________  d. Nr. ______ 

 

Kupiškis 

 

  Kupiškio mokykla „Varpelis“ (kodas  1900041033) atstovaujama direktorės Daivos 

Pečiukėnienės ir mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) (reikalingą pabraukti) 

________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, gyvenamosios vietos adresas) 

sudarė sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

1. Mokykla įsipareigoja mokinį________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, gimimo metai, gyvenamosios vietos adresas) 

___________________________________________________________________________________ 

 apgyvendinti mokyklos bendrabutyje ugdymo proceso laikotarpiu. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti higienos normas atitinkančias gyvenimo sąlygas bendrabutyje;  

2.2. užtikrinti mokinio saugumą jo buvimo bendrabutyje metu; 

2.3. aprūpinti mokinį švaria patalyne ir patalpų higienai palaikyti būtinais reikmenimis; 

2.4. užtikrinti galimybę naudotis mokyklos bendrabučio inventoriumi; 

2.5. organizuoti maitinimą; 

2.6. teikti socialinę, pedagoginę pagalbą; 

2.7. užtikrinti mokinio užimtumą, laisvalaikį; 

2.8. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio elgesio problemas, sveikatos 

būklę; 

2.9.susirgus mokiniui, nedelsiant informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), medicinos 

darbuotojus, esant būtinumui, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

4. Mokinio tėvas (globėjas) įsipareigoja: 

4.1. pasirašytinai susipažinti su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis; 

4.2. garantuoti mokinio atvykimą į bendrabutį saugiai ir laiku; 

4.3. rūpintis mokinio sveikata, asmens higiena, laiku pateikti informaciją apie susirgimus; 



4.4. susirgus mokiniui, jį gydyti medicinos įstaigoje ar namuose, kol pasveiks; 

4.5. pasirūpinti, kad mokinys būtų pagal sezoną tinkamai apsirengęs, turėtų asmens higienos 

reikmenų; 

4.6. domėtis mokinio ugdymosi rezultatais, bendrauti su bendrabučio auklėmis; 

4.7. atvykti į mokyklą bendrabučio auklių ar administracijos kvietimu; 

5. Mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) turi teisę: 

5.1. gauti informaciją apie mokinio elgesį ir sveikatą; 

5.2. norėdamas nutraukti šią sutartį, pateikti raštišką prašymą mokyklai. 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

7. Sutartis galioja vienerius mokslo metus. 

8. Sutartis gali būti nutraukta: 

8.1. mokiniui išvykus mokytis į kitą ugdymo įstaigą; 

8.2. mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) pateikus raštišką prašymą; 

IV. GINČŲ  SPRENDIMAS 

9. Visi nesutarimai sprendžiami administracijos, Mokytojų tarybos ar Mokyklos tarybos 

posėdžių metu dalyvaujant abiem šalims. Šalis nepatenkinta sprendimu turi teisę kreiptis į teismą 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

 

Direktorius 

 

_______________________________________________ 

 (vardas, pavardė)     

  

      

Mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) 

 

_________________________________________________________ 

 (vardas, pavardė, parašas)     

  

 

 

  A.V. 

 

 

 



2 priedas 

 

                  _________________________________________________________ 

                                                (prašymą  rašančiojo  vardas,  pavardė) 

 

 

                  __________________________________________________________ 

                                              (gyvenamosios vietos  adresas,  telefonas) 

 

 

 

 

Kupiškio  mokyklos  „Varpelis“ 

direktorei 

 

PRAŠYMAS 

DĖL  PRIĖMIMO  Į  MOKYKLOS  BENDRABUTĮ 

 

                                       202___ m. _______________mėn. _______ d. 

Kupiškis 

 

       Prašau  priimti ________________________________________________________________ 

                                                      (vaiko  vardas,  pavardė,  gimimo  data) 

 

į  Kupiškio  mokyklos ,,Varpelis‘‘ bendrabutį    nuo / iki __________________________________ 

                                                                                                           (nurodyti  datą) 

 

gyv. ____________________________________________________________________________ 

                                             (nurodyti  mokinio / vaiko  gyvenamąją  vietą) 

 

nuo pirmadienio  iki  penktadienio  mokyklos  darbo  dienomis 2021–2022 m. m. 

                          

 

 

 

 

                                             ___________________          _________________________________ 

                                                      (parašas)                                                   (vardas,  pavardė) 

 

 

 


