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VILNIAUS LIETUVIŲ NAMŲ MOKINIŲ, GYVENANČIŲ BENDRABUTYJE, SAUGAUS ELGESIO
TAISYKLĖS
I. SKYRIUS
BENDROJI DALIS
Vilniaus lietuvių namų mokinių, gyvenančių bendrabutyje, saugaus elgesio taisyklės
(toliau-taisyklės) yra parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo pakeitimo
įstatymo (Valstybės žinios, 2011-03-31, Nr. 38-1804) 22 straipsnio 1 punktu ir Vilniaus lietuvių
namų nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d.
įsakymu Nr. V-1644, 21.4 ir 22.11 punktais.
Šios taisyklės yra norminis dokumentas, nusakantis mokiniams jų saugaus elgesio
bendrabutyje reikalavimus, kad nebūtų padaryta žala mokinių saugai, sveikatai. Taisyklės nusako
su mokinių veikla susijusius pavojus ir reikalauja griežtai laikytis saugos priemonių, elgesio
taisyklių, etiketo reikalavimų.
II. SKYRIUS
MOKINIAMS LEIDŽIAMA
1. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, leidžiama naudotis gyvenamaisiais
kambariais ir juose esančiais baldais, patalyne ir bendro naudojimo patalpomis (dušais,
virtuvėlėmis, darbo ir poilsio kambariais, sporto kambariu (tik nuo 14 metų ir neturint sveikatos
apribojimų bei pasirašytinai susipažinus su taisyklėmis, laisvu nuo pamokų ruošos metu) bei šokių
sale) bei jose esančiais įrenginiais ir daiktais.
2. Mokiniai gali teikti pasiūlymus dėl mokymosi ir gyvenimo sąlygų gerinimo, drauge
kurti taisykles bendram buvimui ir veiklai.
3. Organizuoti laisvalaikį, poilsio vakarus, sportinę veiklą ir juose dalyvauti.
4. Suderinus su budinčiuoju auklėtoju, priimti svečius (artimus giminaičius, Vilniaus
lietuvių namų mokinius) I aukšto fojė arba bendrabučio poilsio kambariuose.
5. Išvykti iš bendrabučio pagal Mokinių išleidimo iš Vilniaus lietuvių namų ir
bendrabučio tvarką, patvirtintą 2013 m. kovo 27 d., o išvykus laikytis Kelių eismo taisyklių.
III. SKYRIUS
MOKINIAMS DRAUDŽIAMA (NEREKOMENDUOJAMA)
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6. Savavališkai perstumdyti, remontuoti baldus ir kitą bendrabučio inventorių, ardyti ar
taisyti elektros įrenginius, kompiuterius ir kitokią įrangą, liesti elektros prietaisų laidus ar kontaktus.
7. Į bendrabutį neštis ir vartoti tabako gaminius (taip pat ir elektronines cigaretes),
alkoholinius, energetinius gėrimus bei narkotines medžiagas.
8. Rūkyti (taip pat ir elektronines cigaretes) bendrabučio patalpose ir teritorijoje.
9. Į bendrabutį neštis: šaunamųjų, sprogstamųjų priemonių, fejerverkų bei įvairių
prekių su tikslu jas išbandyti, parduoti ar vykdyti mainus; dviračius, paspirtukus ar kitas transporto
priemones.
10. Naudoti fizinį ir psichologinį smurtą prieš bendrabučio bendruomenės narius ar
kitus asmenis.
11. Bendrabučio patalpose ir Gimnazijos teritorijoje naudoti atvirą ugnį, liesti, ardyti ar
uždengti priešgaisrinius dūmų detektorius bei kitą gaisro gesinimo įrangą.
12. Bėgioti, stumdytis, žaisti sviediniu ar kitus judriuosius žaidimus tam nepritaikytose
vietose (koridoriuose, laiptinėse, valgykloje, dušuose, tualetuose, prausyklose ir kitose patalpose),
laipioti gaisrinėmis kopėčiomis.
13. Sėdėti ant palangių, persisverti per jas, mėtyti per langus bet kokius daiktus.
14.

Nešiotis,

turėti,

mėtytis

pavojingus

daiktus

(aštrius

įrankius,

ginklus,

sprogstamąsias medžiagas).
15. Valgykloje gadinti įrankius, baldus, daužyti indus, kitas priemones ir inventorių.
16. Virtuvėlėse, dušuose, prausyklose, tualetuose išdykauti su elektros įrenginiais,
ardyti ar kitaip gadinti sanitarinius techninius įrenginius ir kitus įrenginius.
17. Kambariuose: palikti elektrinius prietaisus rozetėse be priežiūros dienos bei
nakties metu (telefono įkroviklius, nešiojamuosius, planšetinius kompiuterius, virdulius, kalėdines
girliandas ir pan.); naudoti elektrinius šildymo prietaisus ir šaldytuvus, nesuderinus su Gimnazijos
administracija.
Virtuvėlėse: palikti el. virykles be priežiūros; nežaisti, nesistumdyti, neišdykauti
pjaustant produktus, ruošiant maisto patiekalus; neimti puodų, keptuvių ar kitų įkaitusių indų
plikomis rankomis.
18. Šiltuoju metų laiku savavališkai, be auklėtojų priežiūros vykti prie vandens telkinių
ir maudytis.
19. Išeiti iš bendrabučio, nesuderinus su budinčiu auklėtoju bei neužsirašius išvykimo
dokumente, grįžti į mokyklos bendrabutį vėliau, nei nurodyta bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklėse. Išvykti savaitgaliais, atostogoms arba pas giminaičius, draugus (negrįžtant naktį)
neužpildžius išvykimo prašymo ir tiksliai nenurodžius išvykimo vietos. Išvykti ten, kur tėvai neįrašė į
leidimų lapą.
20. Nesusipažinus su naudojimosi instrukcija (arba be bendrabučio auklėtojo žinios)
naudotis skalbyklėmis, džiovyklėmis, mikrobangų krosnelėmis, elektrinėmis viryklėmis, virduliais,
kavavirėmis ir kitais buitiniais prietaisais.
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IV. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21.

Bendrabučio

auklėtojai

pasirašytinai

supažindina

mokinius,

gyvenančius

bendrabutyje, su šiomis saugaus elgesio taisyklėmis.
22. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, privalo laikytis šių taisyklių, Bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklių, Priešgaisrinės saugos, saugumo technikos reikalavimų ir higienos ir kt.
taisyklių bei drausmės ir tvarkos bendrabutyje ir visoje Gimnazijos teritorijoje.
23. Visi bendrabučio bendruomenės nariai iki rugsėjo 15 dienos privalo pasitikrinti
sveikatą.
24. Pastebėjus, kad mokinys negaluoja, kreiptis į vaikų slaugytoją, arba, jam nesant, į
budintį bendrabučio auklėtoją, kuris nukreips pas šeimos gydytoją ar iškvies greitąją medicinos
pagalbą.
25.Įvykus traumai, incidentui darbuotojai (bendrabučio valdytojas arba Socializacijos
skyriaus vedėjas) privalo nedelsiant informuoti Gimnazijos direktorių ar jo pavaduotoją ugdymui,
parašyti paaiškinimą, surinkti mačiusių ar dalyvavusių šiame įvykyje paaiškinimus.
26. Mokiniui, bendruomenės nariui supažindintam pasirašytinai su šiomis taisyklėmis
ir pažeidusiam šių taisyklių reikalavimus, taikoma drausminė atsakomybė Gimnazijos nustatyta
tvarka.
27. Bendrabučio darbuotojai privalo nedelsiant pranešti Gimnazijos administracijai
apie pažeidimą ar įvykusį nelaimingą atsitikimą bei pažeidėjus ar nukentėjusius asmenis.
28. Bendrabučio auklėtojai atsako už mokinių, gyvenančių bendrabutyje, saugumą.
29.Gaisro, stichinės nelaimės atveju ar iškilus kitiems pavojams nekeliant panikos visi
bendrabučio bendruomenės nariai evakuojasi evakuacijos plane nurodytomis kryptimis.
30. Taisyklės gali būti keičiamos ir papildomos keičiant Gimnazijos darbo
organizavimą.
31. Šios taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos ir skelbiamos viešai, matomoje
vietoje bei Gimnazijos interneto svetainėje.

