VILNIAUS LIETUVIŲ NAMAI
DIREKTORIUS
ĮSAKYMAS
DĖL BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ PAPILDYMO
2015 m. kovo 10 d. Nr. V1-30 (1.3)
Vilnius
Vadovaudamasis

Narkotikų,

tabako

ir

alkoholio

kontrolės

departamento

rekomendacijomis dėl draudimo mokykloje ir jos teritorijoje vartoti, turėti ar kitaip perduoti
energetinius gėrimus įtraukimo į mokyklų vidaus tvarkos dokumentus bei mokymosi sutartis:
1. iš dalies p a k e i č i u ir p a p i l d a u Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus
tvarkos taisykles, patvirtintas Vilniaus lietuvių namų direktoriaus 2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymu Nr.
V1-64 (1.3), 15.7 ir 15.8 punktus žodžių junginių „energetiniai gėrimai“ ir i š d ė s t a u nauja
redakcija (pridedama).
2. N u r o d a u bendrabučio auklėtojams su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių
papildymu mokinius supažindinti klasių susirinkimų metu.
3. P a v e d u įsakymo vykdymą kontroliuoti Socializacijos skyriaus vedėjai Inetai
Baubinienei.

Direktorius

Parengė

Ineta Baubinienė
2015-03-10

Gintautas Rudzinskas
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PATVIRTINTA
Vilniaus lietuvių namų direktoriaus
2014 m. rugsėjo 10 d. įsakymo Nr. V1-64 (1.3)
(Vilniaus lietuvių namų direktoriaus
2015 m. kovo 10 d. įsakymo Nr. V1-30 (1.3)
redakcija)
VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – taisyklės)
parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (Žin., 1991, Nr.23-593; 2003, Nr.
63-2853; 2004, Nr. 103-3755;...; 2011, Nr. 38-1804) 43 straipsniu, Vilniaus lietuvių namų
nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. V-1644, ir nustato Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus tvarką.
2. Vilniaus lietuvių namai bendrabutyje siekia sudaryti patogią ir palankią aplinką
mokymuisi bei asmeniniams poreikiams tenkinti.
3. Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje gali gyventi besimokantys gimnazijoje mokiniai:
3.1. atvykę iš užsienio, kurių tėvai (globėjai/rūpintojai) gyvena užsienyje;
3.2. atvykę iš užsienio lietuvių kilmės tremtinių ir politinių kalinių palikuonių vaikai;
3.3. atvykę iš kitų Lietuvos Respublikos vietų, išskyrus Vilniaus miestą ir Vilniaus
rajoną.
4. Socialiai remiamiems mokiniams bendrabutis gali būti skiriamas Lietuvių namų
direktoriaus sprendimu, Vaiko gerovės komisijos siūlymu, vieniems mokslo metams.
5. Vilniau lietuvių namų bendrabutis yra lovų tipo (daugiausia du asmenys gyvena
viename kambaryje ir kiekvienas gyventojas turi atskirą lovą).
6. Į mokinių gyvenamąsias patalpas įleidžiami tik tėvai (globėjai, rūpintojai), o kiti
šeimos nariai bei svečiai, pateikę bendrabučio sargui budėtojui asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą priimami I aukšto fojė arba bendrabučio poilsio kambariuose.
7. Taisyklių tikslai:
7.1. numatyti bendrabučio gyventojų (mokinių), bendrabučio darbuotojų, Vilniaus
lietuvių namų vadovų bendradarbiavimo tvarką ir bendruomenės narių elgesio ir etikos normas;
7.2. numatyti mokinių gyvenimo Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje tvarką;
7.3. gerinti mokinių mokymosi kokybę bei gyvenimą bendrabutyje;
7.4. užtikrinti saugią aplinką;
7.5. vykdyti azartinių žaidimų, alkoholio, tabako ir narkotinių medžiagų vartojimo
prevenciją.
II. BENDRABUČIO VALDYMAS
8. Bendrabučio ūkinę ir organizacinę veiklą koordinuoja bendrabučio valdytojas.
Bendrabučio

mokymosi,

auklėjimo,

laisvalaikio,

sveikatos

ir

kt.

klausimus

koordinuoja
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Socializacijos skyriaus vedėjas. Bendrabučio veiklą organizuoja ir vykdo bendrabučio auklėtojai,
darbuotojai ir Mokinių taryba, vadovaudamiesi šiais nuostatais.
9. Bendrabučio savivaldos organas yra Mokinių taryba, kurią sudaro ir bendrabutyje
gyvenantys mokiniai.
10. Bendrabučio auklėtojų, tarybos tikslas ir uždaviniai – gerinti gyvenimo
bendrabutyje sąlygas: rūpintis tvarkos palaikymu, saugaus mikroklimato kūrimu,

racionaliu

bendrabučio turto panaudojimu bei apsauga, rūpintis popamokinės veiklos organizavimu,
kokybišku mokinių švietimu.
III. TEISĖS IR PAREIGOS
11. Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, teisės:
11.1. naudotis gyvenamaisiais kambariais ir juose esančiais baldais, patalyne
(keičiama du kartus per mėnesį) ir bendro naudojimo patalpomis (dušais, virtuvėlėmis, darbo ir
poilsio kambariais, sporto kambariu bei šokių sale) bei jose esančiais daiktais;
11.2. teikti pasiūlymus dėl mokymosi ir gyvenimo sąlygų gerinimo, drauge kurti
taisykles bendram buvimui ir veiklai;
11.3. organizuoti laisvalaikį, poilsio vakarus, sportinę veiklą ir juose dalyvauti;
11.4. suderinus su budinčiuoju auklėtoju, priimti svečius (artimus giminaičius, Vilniaus
lietuvių namų mokinius) I aukšto fojė arba bendrabučio poilsio kambariuose, o pašalintus iš
bendrabučio mokinius bei kitus asmenis galima priimti tik I aukšto fojė.
12. Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, pareigos:
12.1. sudaryti gyvenimo Vilniaus lietuvių namų bendrabutyje sutartį (1 priedas). Už
mokinius iki 14 metų sudarant sutartį pasirašo tėvai (globėjai/rūpintojai), o mokiniai nuo 14 iki 18
metų sutartį sudaro turėdami tėvų (globėjų/rūpintojų) rašytinį sutikimą;
12.2. pasirašytinai susipažinti su šias direktoriaus įsakymu patvirtintais dokumentais
(aktualiomis redakcijomis):
-Vilniaus lietuvių namų bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarkos aprašu,
-Mokinių išleidimo iš Vilniaus lietuvių namų ir bendrabučio tvarka,
-Naudojimosi treniruoklių sale tvarka,
-šiomis Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis;
12.3. nuolat palaikyti švarą ir tvarką kambaryje, o kartą per savaitę tvarkytis
nuodugniai (1–5 klasių mokiniams gyvenamuosius kambarius padeda tvarkyti valytoja, o rūbus
skalbia skalbėja);
12.4. sudaryti sąlygas bendrabučio darbuotojams: auklėtojams, vaikų slaugytojui
patikrinti tvarką kambariuose;
12.5. laikytis nustatytos dienotvarkės;
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12.6. taupiai vartoti vandenį bei elektros energiją, tausoti bendrabučio turtą (apie
mokinio padarytus materialinius nuostolius bendrabučiui informuojami tėvai, numatomi žalos
atlyginimo būdai);
12.7. pagal numatytą grafiką budėti valgykloje (8 ir I–IV G klasių mokiniai), o bendrojo
naudojimosi patalpose (5–8 ir I–IV G klasių mokiniai) palaikyti švarą ir tvarką;
12.8. laiku eiti į pamokas, stropiai mokytis, sąžiningai ir numatytu laiku atlikti skirtas
namų ruošos užduotis;
12.9. laikytis saugumo, bendravimo, elgesio, aprangos etiketo normų, gerbti
bendrabučio darbuotojus, vykdyti jų teisėtus nurodymus, pagarbiai elgtis su gimnazijos
bendruomenės nariais, būti atsakingais už savo ir kitų saugumą;
12.10. informuoti budintį bendrabučio auklėtoją apie svečius ir užregistruoti juos pas
bendrabučio sargą budėtoją. Asmenys, atvykę į svečius, pateikia asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą, nurodo, kuriame kambaryje ir pas ką svečiuosis. Svečiuotis galima:
12.10.1. pas 1–4 klasių mokinius iki 16.00 val., iki 21.00 val. (penktadieniais,
šeštadieniais);
12.10.2. pas 5–8 klasių mokinius iki 18.00 val., iki 21.00 val. (penktadieniais,
šeštadieniais);
12.10.3. pas IK ir I–IV G kl. mokinius iki 18.00 val., iki 22.00 val. (penktadieniais,
šeštadieniais).
12.11. nedelsiant informuoti apie ligą, negalavimus vaikų slaugytoją, budintį
bendrabučio auklėtoją, laikytis jų nurodymų;
12.12. užrakinti gyvenamuosius kambarius, kai juose niekas nepasilieka, pateikti
atsarginį kambario raktą bendrabučio sargui budėtojui (kabinamas į raktų stendą);
12.13. naktimis nerakinti kambarių ir prieš naktį pateikti raktus bendrabučio
auklėtojams jei to reikalaujama;
12.14. laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių, nenaudoti atviros ugnies, nelaipioti
avarinio išėjimo kopėčiomis;
12.15. iš Vilniaus lietuvių namų ir bendrabučio išvykti pagal Mokinių išleidimo iš
Vilniaus lietuvių namų ir bendrabučio tvarką (aktuali redakcija);
12.16. palikti išvykstant atostogauti švarius ir tvarkingus kambarius, atsiskaityti su
bendrabučio valdytoju ir sandėlininku, klasės auklėtoju. Išvykus visam laikui (baigus mokyklą,
perėjus į kitą mokyklą ar kitu atveju) kambarys, jame esantis inventorius ir raktai priduodami
bendrabučio valdytojui.
13. Mokinių, gyvenančių bendrabutyje, įsipareigojimai valgykloje:
13.1. pusryčiauti, priešpiečiauti, pietauti ir vakarieniauti klasėms numatytu laiku;
13.2. laikytis stalo etiketo taisyklių;
13.3. pavalgius nunešti indus į plovyklą;
13.4. neišsinešti iš valgyklos indų ir stalo reikmenų;
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13.5. po pusryčių, priešpiečių, pietų ir vakarienės budintys mokiniai turi padėti
valgyklos darbuotojoms tvarkyti stalus, pagal bendrabučio auklėtojų sudarytą budėjimo grafiką;
14. Bendro naudojimosi patalpose mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, įsipareigoja:
14.1. užsiregistruoti pas budintį auklėtoją, pasiimant/grąžinant bendrojo naudojimosi
patalpų raktus (išskyrus treniruoklių salės).
14.2. Norint naudotis treniruoklių sale mokinys(iai) užsiregistruoja (pasirašo) pas
sargą budėtoją (I aukštas), kuris atrakina patalpą. Baigus sportuoti, paskutinis(iai) išeinantis(ys)
priduoda patalpą sargui budėtojui, kuris ją užrakina ir pažymi tai tam skirtame žurnale. Sportuoti
treniruokliais negalima mokiniams iki 14 metų ir tiems, kurie yra nurodyti specialiosios medicininės
fizinio pajėgumo grupės ir atleistų nuo kūno kultūros pamokų mokinių sąraše, kurį sudaro vaikų
slaugytojas. Treniruoklių salės lankytojas – mokinys privalo pasirašytinai susipažinti/ar
bendrabučio auklėtojo pasirašytinai supažindina su treniruoklių salės naudojimosi tvarka, kurios
privalo laikytis. Mokinys, sulaukęs 18 metų, atsako už save ir savo saugumą.
14.3

informuoti budintį auklėtoją/sargą budėtoją (I aukštas)/bendrabučio valdytoją

radus netvarkingą bendro naudojimo patalpą ar sugadintus daiktus;
14.4. saugoti ir tausoti patalpas, įrenginius, baldus, buitinę ir kitą techniką (mokiniui ją
sugadinus, informuojami tėvai bei numatomi žalos atlyginimo būdai);
14.5. naudotis saugiais interneto puslapiais;
14.6.

nepalikti

be

priežiūros

įjungtos

buitinės

technikos,

kitų

veikiančių

elektrotechnikos prietaisų;
14.7. pasinaudojus palikti tvarkingą prausyklą, dušą, skalbimo kambarį, džiovyklą,
virtuvėlę, užsiėmimų, sporto, poilsio kambarius, treniruoklių salę, kitas patalpas ir juose esančius
daiktus;
14.8. naudotis bendro naudojimosi patalpomis iki:
14.8.1. 21.00 val. (darbo dienomis, sekmadieniais), 22.00 val. (penktadieniais,
šeštadieniais) – II aukšto virtuvėlėmis, dušais, poilsio kambariais;
14.8.2. 22.00 val. (darbo dienomis, sekmadieniais), 23.00 val. (penktadieniais,
šeštadieniais) – III ir IV aukštų virtuvėlėmis, dušais, skalbyklomis, poilsio kambariais;
15. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, draudžiama:
15.1. be Vilniaus lietuvių namų administracijos leidimo persikelti į kitą kambarį,
perstatinėti gyvenamųjų kambarių baldus ar kitą bendrabučio inventorių, įsinešti inventorių iš
bendro naudojimosi patalpų į kambarius;
15.2. nesuderinus su Vilniaus lietuvių namų administracijos atstovu, naudoti
elektrinius patalpos šildymo prietaisus ir kitą buitinę techniką;
15.3. įsileisti pašalinius asmenis į bendrabučio patalpas po svečiams šių taisyklių
12.10.1-12.10.2 punktuose nustatytų valandų;
15.4. laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;

6
15.5. įnešti ir laikyti patalpose lengvai įsiliepsnojančius skysčius ar/ir daiktus bei kitas
sveikatai pavojingus priemones;
15.6. savavališkai keisti durų spynas ir raktus;
15.7. įsinešti į bendrabutį, šaunamuosius ginklus, dujų balionėlius, alkoholinius
gėrimus, energetinius gėrimus, tabako gaminius (taip pat ir elektronines cigaretes), psichiką
veikiančias medžiagas ar kitus sveikatai pavojingus daiktus;
15.8. bendrabutyje ir jo teritorijoje (stadionas ir kt.) rūkyti (taip pat ir elektronines
cigaretes), vartoti alkoholį, energetinius gėrimus ir kitas psichiką veikiančias medžiagas, žaisti
azartinius

žaidimus,

naudoti

pirotechnikos

gaminius

bei

užsiiminėti

draudžiamų

daiktų

gamyba/prekyba. Draudžiama ateiti į bendrabutį ir jo teritoriją apsvaigus nuo alkoholio ar kitų
psichiką veikiančių medžiagų;
15.9. slapta filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą, pokalbius ir skleisti juos viešoje
erdvėje;
15.10. bėgioti bendrabučio koridoriais, laiptais, šūkauti, vartoti necenzūrinius žodžius,
spjaudytis, muštis, šiukšlinti, stumdytis, imti ne savo daiktus, gadinti kitų daiktus, prasivardžiuoti,
užgaulioti, erzinti, naudoti fizinį ar psichologinį smurtą bei kitaip pažeisti kito asmens teises;
16. Bendrabučio darbuotojų teisės ir pareigos:
16.1. vykdyti direktoriaus patvirtintuose pareigybės aprašymuose nurodytas funkcijas;
16.2. bendrabučio auklėtojas pasirašytinai mokinius supažindina su šias direktoriaus
įsakymu patvirtintais dokumentais (aktualiomis redakcijomis):
-Vilniaus lietuvių namų bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarkos aprašu,
-Mokinių išleidimo iš Vilniaus lietuvių namų ir bendrabučio tvarka,
-Naudojimosi treniruoklių sale tvarka,
-šiomis Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis,
16.3. užtikrinant tvarką kambariuose, bendrabučio darbuotojai turi teisę patikrinti
kambarius (tikrinant privalo būti nemažiau nei 2 bendrabučio/gimnazijos darbuotojai), o užtikrinant
tvarką kitose bendro naudojimo patalpose (išskyrus dušus, prausyklas ir tualetus), teisę stebėti
vaizdo įrangos pagalba;
16.4. atsakingai vesti mokinių namų darbų ruošos kontrolės užrašus;
16.4. kiekvieno mėnesio 1 d. parengti budėjimo valgykloje grafiką ir supažindinti su
juo budinčius mokinius
16.5. fiksuoti mokinių elgesį bendrabučio taisyklių pažeidimų registracijos žurnale;
16.6. skatinti ir drausminti bendrabučio gyventojus remiantis šiomis taisyklėmis,
Vilniaus lietuvių namų nuostatais ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais.
IV. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, NAMŲ RUOŠOS ORGANIZAVIMAS
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17. Namų ruošos darbai organizuojami atsižvelgiant į kiekvieno vaiko amžiaus tarpsnį,
pažangumo, pusmečio rezultatus, namų ruošos užduočių pobūdį bei socialinius/psichologinius
ypatumus.
18. Bendrabučio auklėtojui nurodžius namų ruošos darbus mokiniai atlieka, prižiūrimi
šio auklėtojo, gyvenamojo aukšto bendrojo naudojimo patalpoje, pritaikytoje mokymuisi ir atsiskaito
budinčiam auklėtojui:
18.1. visi 1–4 klasių mokiniai;
18.2. visi išlyginamųjų klasių mokinai;
18.3. 5–8 ir I–III G klasių mokiniai, kurių pusmečio vidurkis – nuo 4 iki 6,9 balo.
19. Namų ruošos darbus atlieka savo kambaryje ir kiekvieną kartą atsiskaito
budinčiam bendrabučio auklėtojui visi 5–8 ir I– II G klasių mokiniai, kurių pusmečio vidurkis – nuo
7 iki 8,9 balo.
20. Namų ruošos darbus atlieka savo kambaryje ir gali neatsiskaityti budinčiam
bendrabučio auklėtojui:
20.1. 5–8 ir I–III G klasių mokiniai, kurių pusmečio vidurkis – nuo 9 iki 10 balo;
20.2. IV G klasės mokiniai.
21. Namų ruoša atliekama pirmadienį – ketvirtadienį ir sekmadienį nustatytu laiku:
21.1. 1–4 klasių mokiniai nuo 16.00 val. iki 17.30 val.;
21.2. 5-8 ir I–III G klasių mokiniai nuo 18.00 val. iki 20.00 val.;
21.3. IV G klasės mokiniai laiką pasirenka patys.
22. Pasikeitus mokinio pažangumo pusmečio rezultatams ar perėjus į aukštesnę
klasę, atitinkamai keičiamas namų ruošos organizavimas.
23. Namų darbus atliekant savarankiškai, kilus neaiškumams - kreiptis į bendrabučio
auklėtoją;
24. Mokiniai namų darbų užduotis, kurių neįmanoma atlikti bendrojo naudojimosi
patalpose pritaikytose mokymui (garsus skaitymas, tekstų mokinimasis mintinai, turint atskirą tėvų
prašymą ir kt.) bendrabučio auklėtojo leidimu atlieka savo kambaryje ir atsiskaito budinčiam
bendrabučio auklėtojui.
25. Neatlikus namų ruošos darbų ir neatsiskaičius budinčiajam bendrabučio
auklėtojui, kuris fiksuoja neatlikimą pažeidimų registracijos žurnale ir gali riboti mokinio laisvalaikį
savo nuožiūra.
26. Namų darbų ruošos metu mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, įsipareigoja:
26.1. netrukdyti kitiems mokiniams (nevaikščioti, negroti muzikos instrumentais,
neleisti garso ar vaizdo įrašų ir pan.) ir nesinaudoti priemonėmis, kurios nereikalingos namų ruošos
darbams (mokiniui nesilaikant šios tvarkos, auklėtojas turi teisę paimti nereikalingas namų ruošai
priemones ir jas gražinti pasibaigus namų ruošai);
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26.2. dėl svarbių priežasčių mokiniui nebūnant namų darbų ruošoje (suderinus su
budinčiuoju bendrabučio auklėtoju) už namų darbus atsiskaityti budinčiajam bendrabučio
auklėtojui.
V. MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, DIENOTVARKĖ
27. 1-8 klasių mokiniams darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis):
7.00-7.15 val.
kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą
7.15-7.45 val.
pusryčiai
8.00-11.40/ 14.35 val. pamokos
9.40-9.50 val.
priešpiečiai 1-4 klasių mokiniams
10.35-10.55 val.
priešpiečiai 5-8 klasių mokiniams
12.00-13.00 val.
pietūs 1-4 klasių mokiniams
13.00-14.30 val.
pietūs 5-8 klasių mokiniams
13.30-15.30 val.
būreliai/ laisvalaikis
15.30-16.00 val.
pavakariai
16.00-17.30 val.
namų darbų ruoša 1-4 klasių mokiniams
17.30-18.00 val.
vakarienė
18.00-19.30 val.
namų darbų ruoša 5-8 klasių mokiniams
19.30-20.30 val.
laisvalaikis
20.30-21.00 val.
pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra
21.00-7.00 val.
ramybės laikas, miegas
28. I–IV G kl. mokiniams darbo dienomis (pirmadienis-ketvirtadienis):
7.00-7.15 val.
kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą
7.15-7.45 val.
pusryčiai
8.00-13.30/ 14.35/
pamokos
15.30 val.
10.35-10.55 val.
priešpiečiai I–IV G klasių mokiniams
13.30-15.00 val.
pietūs I–IV G klasių mokiniams
15.00-17.30 val.
konsultacijos/būreliai/ laisvalaikis
17.30-18.00 val.
vakarienė
18.00-20.00 val.
namų darbų ruoša
19.00-19.15 val.
naktipiečiai
20.00-21.30 val.
laisvalaikis
21.30-22.00 val.
pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro naudojimo patalpų patikra
22.00-7.00 val.
ramybės laikas, miegas I–IV G klasių mokiniams
29. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams penktadieniais:
7.00-7.15 val.
kėlimasis, rytinis tualetas, pasiruošimas į mokyklą
7.15-7.45 val.
pusryčiai
8.00-11.40/ 12.35/
pamokos
13.30/ 15.30 val.
9.40-9.50 val.
priešpiečiai 1-4 klasių. mokiniams
10.35-10.55 val.
priešpiečiai 5-8 ir I–IV G klasių mokiniams
12.00-13.00 val.
pietūs 1-4 klasių mokiniams
13.00-14.30 val.
pietūs 5-8 klasių mokiniams
14.30-15.00 val.
pietūs I–IV G klasių mokiniams
15.00-18.00 val.
būreliai/ laisvalaikis
15.30-16.00 val.
pavakariai 1-8 klasių mokiniams
17.30-18.00 val.
vakarienė 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams
18.00-21.30 val.
laisvalaikis
20.00-20.15 val.
naktipiečiai I-IV klasių mokiniams
21.30-22.00 val.
1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui
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22.00-8.30 val.
23.00-8.30 val.

ramybės laikas, miegas 1-8 klasių mokiniams
ramybės laikas, miegas I– IV G klasių mokiniams

30. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams šeštadieniais:
8.30-9.00 val.
kėlimasis, rytinis tualetas
9.00-10.00 val.
pusryčiai
10.30-17.00 val.
laisvalaikis
12.00-12.30 val.
priešpiečiai
14.00-15.00 val.
pietūs 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams
14.30-18.00 val.
laisvalaikis
17.30-18.00 val.
vakarienė 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams
18.00-21.30 val.
laisvalaikis
19.00-19.15 val.
naktipiečiai1-8 klasių mokiniams
20.00-20.15 val.
naktipiečiai I–IV G klasių mokiniams
21.30-22.00 val.
1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui
22.00-8.30 val.
ramybės laikas, miegas 1- 8 klasių mokiniams
23.00-8.30 val.
ramybės laikas, miegas I–IV G klasių mokiniams
31. 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams sekmadieniais:
8.30-9.00 val.
kėlimasis, rytinis tualetas
9.00-10.00 val.
pusryčiai
10.00-14.00 val.
laisvalaikis
12.00-12.30 val.
priešpiečiai
14.00-15.00 val.
pietūs 1-8 ir I–IV G klasių mokiniams
15.00-16.00 val.
laisvalaikis 1-4 klasių mokiniams
15.00-17.30 val.
laisvalaikis 5-8 ir I–IV G klasių mokiniams
15.30-16.00 val.
pavakariai 1-8 klasių mokiniams
16.00-17.30 val.
namų darbų ruoša 1-4 klasių mokiniams
17.30-18.00 val.
vakarienė
18.00-20.00 val.
namų darbų ruoša 5-8 ir I–IV G klasių mokiniams
18.00-20.30 val.
laisvalaikis 1-4 klasių mokiniams
19.00-19.15 val.
naktipiečiai I–IV G klasių mokiniams
20.00-21.30 val.
laisvalaikis I–IV G klasių mokiniams
20.30-21.00 val.
1-8 klasių mokinių pasiruošimas miegui, kambarių patikra, bendro
naudojimo patalpų patikra
21.00-7.00 val.
ramybės laikas, miegas 1-8 klasių mokiniams
22.00-7.00 val.
ramybės laikas, miegas I–IV G klasių mokiniams
VI. MOKINIŲ SKATINIMAS IR NUOBAUDŲ SKYRIMAS
32. Mokinio skatinimo priemonės:
32.1. viešas auklėtojų pagyrimas;
32.2 viešas administracijos pagyrimas;.
32.3. direktoriaus padėka žodžiu ar raštu;
32.4. direktoriaus padėka tėvams žodžiu ar raštu;
32.5. suteikiama galimybė dalyvauti ne Vilniaus lietuvių namų ir Vilniaus lietuvių
namuose organizuojamuose renginiuose, vykti į keliones ar ekskursijas;
32.6. apdovanojimai.
33. Mokinio drausminimo priemonės:
33.1. žodinis įspėjimas;
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33.2. įrašas bendrabučio taisyklių pažeidimų registracijos žurnale (surinkus 5 įrašus ir
atsižvelgiant į nusižengimo sunkumą, elgesys svarstomas Vaiko gerovės komisijoje);
33.3. laisvalaikio ribojimas neatlikus namų ruošos darbų;
33.4. tėvų (globėjų) informavimas;
33.5. raštiškas įspėjimas;
33.6. prevencinio poveikio priemonės, kurias skiria Vilniaus lietuvių namų Vaiko
gerovės komisija:
33.6.1. mokinio elgesio svarstymas komisijos posėdyje, dalyvaujant mokiniui (iki 16
metų - kartu su tėvais (globėjais) arba klasės auklėtojui; nuo 16 metų – mokinys gali dalyvauti be
teisėtų atstovų), tai pat gali būti kviečiami atskirų dalykų mokytojai, atsižvelgiant į konkrečią
situaciją;
33.6.2. viešas nukentėjusio asmens atsiprašymas;
33.6.3. sutartis su mokiniu, kuria raštu aptariamas mokinio įsipareigojimas nekartoti
padarytų nusižengimų;
33.6.4. sutartis su šeima, kuria raštu aptariami tėvų įsipareigojimai, skirti užtikrinti
mokinio deramą elgesį;
33.6.5. socialinės veiklos mokykloje/bendrabutyje atlikimas;
33.6.6. siūlymas mokinio elgesį svarstyti administracijos posėdyje, Mokytojų taryboje
arba Vilniaus lietuvių namų taryboje;
33.6.7. administracinė nuobauda – pastaba, papeikimas,
33.6.8. siūlymas keisti mokymo įstaigą mokiniui iki 16 metų, jei mokiniui daugiau nei
16 metų siūlymas nutraukti mokymosi sutartį,
34. Mokiniui už nuolatinius/piktybinius ar sunkius Bendrabučio tvarkos ir /arba Mokinio
elgesio taisyklių pažeidimus taikomos nuobaudos:
34.1. administracinė nuobauda – pastaba, papeikimas;
34.2. apgyvendinimo sutarties nutraukimas;
34.3. prevencinio ir administracinio poveikio priemonės pagal administracinių teisės
pažeidimų kodekso nuostatas. Informacija perduodama policijai.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
35. Šios Taisyklės galioja visiems mokiniams.
36. Visi bendrabučio darbuotojai ir mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, turi susipažinti
pasirašytinai su šiomis taisyklėmis, kurios skelbiamos viešai, matomoje vietoje.
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Vilniaus lietuvių namų bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklių
1 priedas
APGYVENDINIMO VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ BENDRABUTYJE SUTARTIS
20...... m. ........................................ d. Nr. .........
Vilnius

Vilniaus lietuvių namai (toliau vadinama – Lietuvių namai), atstovaujami direktoriaus
Gintauto Rudzinsko, veikiančio pagal Lietuvių namų nuostatus, ir mokinys/ mokinio tėvas, motina/
globėja(s) (reikalingą žodį pabraukti) .................................................................., sudarė šią sutartį:
(vardas ir pavardė)

I. SUTARTIES OBJEKTAS

1. Mokinio .....................................................................................................................
(vardas ir pavardė)

apgyvendinimo paslauga Lietuvių namų bendrabutyje, esančiame Dzūkų g. 43, Vilniuje.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS

2. Lietuvių namai 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 Lietuvių namų bendrabučio inventoriumi;
2.5. organizuoti maitinimą;
2.6. teikti socialinę, pedagoginę pagalbą;
2.7. užtikrinti mokinio užimtumą, namų darbų atlikimo kontrolę, laisvalaikį;
2.8. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio elgesio problemas;
2.9. pasirašytinai supažindinti mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) su bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklėmis ir Išvykimo iš Lietuvių namų ir bendrabučio tvarka;
2.10. susirgus mokiniui, nedelsdama informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), medicinos
darbuotojus, esant būtinumui, iškviesti greitąją medicinos pagalbą.
3. Lietuvių namai turi teisę:
3.1. skirti drausminę nuobaudą mokiniui, nesilaikančiam Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklių ir/ar Mokinio elgesio taisyklių ir/ar Mokinių išleidimo iš mokyklos ir bendrabučio vidaus
tvarkos;
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3.2. pašalinti mokinį iš bendrabučio nesilaikant Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių
ir/ar Mokinio elgesio taisyklių ir/ar Mokinių išleidimo iš mokyklos ir bendrabučio vidaus tvarkos;
4. Mokinys, mokinio tėvai (globėjai) įsipareigoja:
4.1. pasirašytinai supažinti su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir Išvykimo iš
Lietuvių namų ir bendrabučio tvarka 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 auklėtoja;
4.7. atvykti į Lietuvių namus bendrabučio auklėtojos ar administracijos kvietimu;
4.8. atlyginti mokinio padarytą materialinę žalą, vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civilinio kodekso 6.275 ir 6.276 straipsniais.
5. Mokinys, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:
5.1. gauti visą informaciją apie mokinio elgesį ir sveikatą;
5.2. norėdamas nutraukti šią sutartį, pateikti raštišką prašymą Vilniaus lietuvių namų
direktoriui.
III. KITOS NUOSTATOS

6. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos iki to laiko, kol mokinys mokosi
Lietuvių namuose arba iki ..............................................(jei reikia įrašyti terminą).
7. Sutartis sudaroma dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą galią, po vieną
kiekvienai šaliai.
8. Apgyvendinimo sutartis nutraukiama:
8.1. pasibaigus sutarties galiojimo terminui;
8.2. mokiniui išvykus mokytis į kitą mokyklą;
8.3. mokinio tėvams (globėjams/rūpintojams) pateikus raštišką prašymą;
8.4. nesilaikant Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir/ar Mokinio elgesio taisyklių ir/ar
Mokinių išleidimo iš mokyklos ir bendrabučio vidaus tvarkos, Vaiko gerovės komisijos ar
Administracijos siūlymu;
8.5. nesilaikant Bendrabučio suteikimo ir naudojimosi juo tvarkos aprašo nuostatų,
bendrabučio auklėtojų siūlymu.
9. Visi nesutarimai sprendžiami dalyvaujant abiem šalims. Šalis nepatenkinta
sprendimu turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
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SUTARTIES ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI

Vilniaus lietuvių namai
Dzūkų g. 43, 02116 Vilnius,
kodas 19097916
A. s. LT30 7044 0600 0102 1825
AB SEB bankas, kodas 70440
Tel./ faks. (8 5) 269 5773
Direktorius

Mokinys/ tėvas, motina/ globėja(s)/ rūpintoja(s)

Asmens kodas, adresas, tel. Nr. ir pan.

Parašas vardas ir pavardė
Gintautas Rudzinskas
A. V.

