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PATVIRTINTA 

Direktoriaus 2020 m. rugsėjo 1 d. 

įsakymu Nr. O1-196 (BP) 

 

MAŽEIKIŲ POLITECHNIKOS MOKYKLOS 
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

  
I. BENDRIEJI REIKALAVIMAI 

 

1. Bendrabutyje mokymosi laikotarpiu gali gyventi tik Mažeikių politechnikos 

mokyklos mokiniai. Su mokiniais pasirašoma sutartis. 

2. Gyvendami bendrabutyje mokiniai privalo laikytis bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių.  

3. Mokiniai, susipažinę su saugos ir sveikatos, buitinių elektrinių prietaisų naudojimo 

ir dujinės ar elektrinės viryklės naudojimo bendrabutyje taisyklėmis bei veiksmais gaisro metu, 

pasirašo instruktavimų registravimo žurnale. 

4. Bendrabučio administratorius skiria kambarį, išduoda inventorių, kambario raktus. 

5. Mokiniams sudaromos sąlygos gyventi tame pačiame kambaryje visą mokymosi 

laikotarpį.  

6. Į bendrabučio kambarius pašaliniai lankytojai, išskyrus mokinių tėvus/globėjus ar 

artimus giminaičius, neįleidžiami. Lankytojai registruojami. 

7. Ramybės laikas bendrabutyje nuo 23.00 val. iki 6.00 val.  

8. Pažeidus bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, mokiniams skiriamos nuobaudos 

arba jie pašalinami iš bendrabučio. 

 

II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS  

 

9. Gyventi bendrabutyje visą mokymosi laikotarpį. 

10. Naudotis suteikta gyvenamąja vieta ir joje esančiais baldais, bendra virtuve ir 

dušu. 

11. Reikalauti, kad laiku būtų pašalinti patalpų, inventoriaus, komunalinių įrengimų 

gedimai (gedimai užrašomi žurnale pas budėtoją). 

12. Naudotis elektriniais prietaisais mokant papildomą mokestį. 

13. Reikalauti, kad būtų sudarytos mokymosi ir poilsio sąlygos. 

14. Iškilus problemoms, kreiptis į bendrabučio administratorių, auklėtoją, budėtoją bet 

kuriuo paros metu; 

15. Pasilikti bendrabutyje savaitgaliais ir per atostogas (išskyrus vasaros atostogas) 

gali tik našlaičiai. 

 

III. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ PAREIGOS 

 

16. Puoselėti emociškai saugią aplinką bendrabutyje. Pastebėjus bet kokias smurto ar 

patyčių apraiškas, nedelsiant reaguoti ir jas stabdyti bei skubiai apie įvykį informuoti bendrabučio 

auklėtoją, budintį darbuotoją arba administratorių. 

17. Kasdien palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro naudojimo patalpose. 

18. Tausoti ir saugoti bendrabučio turtą, taupiai vartoti elektros energiją ir vandenį. 

Sugadinus inventorių, padengti visą jų vertę galiojančiomis tuo metu kainomis. 

19. Laiku išeiti į pamokas. 

20. Iki 22.00 val. grįžti į bendrabutį (apie numatomus vėlavimus informuoti 

bendrabučio auklėtojus). 
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21. Informuoti auklėtojus ir atsižymėti tam skirtame sąsiuvinyje išvykstant iš 

bendrabučio savaitės viduryje. 

22. Bendrabučio administratoriui, auklėtojui ar budėtojui kilus neaiškumų dėl mokinio 

saugumo, sveikatos būklės, tvarkos – įsileisti juos į kambarį bet kuriuo paros metu. 

23. Išeinant iš bendrabučio, raktus palikti pas budėtoją. 

24. Išvykstant atostogų, į praktiką arba pasibaigus mokymo sutarčiai, sutvarkyti 

kambarį ir bendrabučio auklėtojui atiduoti raktus. 

 

IV. BENDRABUČIO GYVENTOJAMS DRAUDŽIAMA 

 

25. Be auklėtojo leidimo keltis gyventi į kitą kambarį, nešti inventorių iš vieno 

kambario į kitą, pakeisti durų užraktus. 

26. Rūkyti tabaką ir elektronines cigaretes, vartoti alkoholinius bei energetinius 

gėrimus, narkotines ir psichotropines medžiagas bendrabutyje ir jo teritorijoje.  

27. Į bendrabutį įsinešti, laikyti, vartoti, gaminti ar platinti rūkalus, narkotines, 

psichotropines medžiagas, alkoholinius ir energetinius gėrimus. Kilus įtarimui, kad norima įsinešti 

draudžiamų daiktų, leisti bendrabučio darbuotojams patikrinti įsinešamus daiktus (tikrina du 

asmenys). Draudžiami daiktai paimami, informuojami tėvai. 

28. Grįžti į bendrabutį ir jo teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ar kitų psichiką 

veikiančių medžiagų. 

29. Psichologiškai ir fiziškai smurtauti prieš kitus bendrabutyje gyvenančius mokinius, 

darbuotojus.  

30. Triukšmauti ramybės metu (nuo 23.00 iki 6.00 val.), trukdyti kitiems mokytis ir 

ilsėtis. 

31. Teršti ar niokoti bendrabučio patalpas ir aplinką. 

32. Naudoti elektrinius šildymo prietaisus. 

 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMO TVARKA 

 

33. Mokinys, pažeidęs bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, rašo paaiškinimą 

bendrabučio administratoriui (1 priedas). Informuojami mokinio tėvai, socialinis pedagogas, grupių 

auklėtojai. 

34. Už pasikartojančius, piktybiškus pažeidimus bendrabučio auklėtojas rašo tarnybinį 

pranešimą. Pažeidėjų elgesys svarstomas  mokyklos administracijos posėdyje.  

 

_________________________ 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3

 

Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių 1 priedas 
 

_______________________________________________ 

(vardas, pavardė) 

______________________________________________ 

(grupė) 

gyv. bendrabutyje_______________________________ 

(kamb. Nr.) 

 

 

 

Mažeikių politechnikos mokyklos bendrabučio 

Administratoriui 

 

 

 

 

PAAIŠKINIMAS 

 

DĖL___________________________________________________________________ 

(priežastis) 

___________________ 

(data)  

Mažeikiai 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

(parašas)                                                 (vardas, pavardė) 


