PATVIRTINTA:
Lietuvos aklųjų ir silpnaregių
ugdymo centro direktoriaus
2017 m. balandžio 28 d. įsak.Nr.V-83
LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRO
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (toliau - Centras) Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato bendrabutyje gyvenančių mokinių apgyvendinimą, teises,
pareigas, atsakomybę ir gyvenimo bendrabutyje tvarką.
2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Jungtinių Tautų Vaiko
teisių konvencija, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, Centro nuostatais, Mokinių priėmimo į
bendrabutį tvarkos aprašu.
II. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
3. Bendrabutyje apgyvendinami Centro mokiniai, turintys kompleksinę negalią, kurios derinyje
yra regos sutrikimas ar kurčneregystė, aklumas, silpnaregystė, kurčneregystė (toliau – Mokiniai),
atvykę iš visos šalies ir vilniečiai išimties tvarka (žr. Mokinių priėmimo į Centro bendrabutį tvarkos
aprašas).
4. Mokinio apgyvendinimą bendrabutyje organizuoja Neformaliojo švietimo ir socializacijos
skyriaus vedėjas, kuris sudaro ir užtikrina mokiniams tinkamas gyvenimo, mokymosi, poilsio ir
maitinimo sąlygas bendrabutyje.
5. Mokiniai gyvenantys Centro bendrabutyje turi teisę:
5.1. gyventi jiems paskirtuose kambariuose ir naudotis to kambario inventoriumi (baldais,
patalyne ir kt.);
5.2. naudotis bendro naudojimo patalpomis: buities, poilsio, žaidimo, darbo ir sveikatingumo
kambariais, skalbykle, džiovykla, asmens higienos patalpomis;
5.3. inicijuoti, organizuoti ir dalyvauti įvairiose Centro bendrabutyje organizuojamose
renginiuose, konkursuose, sportinėse varžybose, projektinėse veiklose;
inicijuoti ir dalyvauti pažintinėse, edukacinėse išvykose,
užsiėmimuose;
gauti tiflopedagoginę, medicininę pagalbą;
5.6. įtvirtinti specialiosiose pratybose įgytus buities įgūdžius, plėtoti socialinius, kultūrinius
gebėjimus;
5.7. laisvalaikį leisti pagal savo norus ir pomėgius, jeigu tai nepažeidžia Bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklių;
5.8. išsakyti savo nuomonę, teikti siūlymus dėl poilsio, projektinių veiklų, renginių
organizavimo gerinimo, tvarkos ir švaros Centro bendrabutyje;
5.9. pasikviesti svečių (pagal 6.20 punkto nustatytą tvarką);
5.10. būti paskatinti už tvarkingiausią kambarį, iniciatyvumą, bendrabučio aplinkos puoselėjimą.
6. Mokiniai gyvenantys bendrabutyje įsipareigoja:
6.1. laikytis bendravimo, elgesio normų. Gerbti bendrabutyje dirbančius darbuotojus, pagarbiai
elgtis su Centro bendruomenės nariais, būti atsakingais už savo ir kitų saugumą ir poilsį;
6.2. dalyvauti pamokų ruošoje, stropiai atlikti namų užduotis, skaityti, klausyti grožinę literatūrą.
Mokinys, besimokantis 9 – 10 balų vidurkiu, jam pačiam pageidaujant, gali mokytis savo bendrabučio

kambaryje, kompiuterių ar poilsio kambariuose. Mokinys, negalintis dalyvauti pamokų ruošoje,
informuoja grupės auklėtoją, Skyriaus vedėją;
6.3.organizuoti, inicijuoti ir dalyvauti Centro bendrabutyje organizuojamuose renginiuose,
projektinėse veikose ir kt.;
6.4. ryte iš bendrabučio išeiti 7.35 val. Centro bendrabutyje likęs mokinys privalo informuoti
keliantį auklėtoją ar naktinę auklę, nurodyti priežastį (neturi pirmųjų pamokų ar kt.);
6.5. susirgus, kreiptis į Medicinos punktą, laikytis Medicinos punkto darbuotojų paskirto
režimo. Gydytojų paskirtus vaistus būtina palikti Medicinos punkte;
6.6.kambariuose klausytis muzikos netrukdant aplinkiniams, netriukšmauti;
6.7. nuolat palaikyti tvarką ir švarą kambariuose. Vieną kartą per savaitę nuodugniai išvalyti,
sutvarkyti kambarį. Kambarius tvarkyti pagal sudarytą budėjimo grafiką;
6.8. palaikyti tvarką ir švarą bendro naudojimo patalpose (televizijos, buities, žaidimų, sporto,
diskotekos, asmens higienos patalpose, skalbykloje, džiovykloje). Raktus nuo patalpų iš budinčio
paima ir gražina tą dieną grupėje dirbantis auklėtojas. Mokiniai negali savavališkai perduoti kitiems
mokiniams raktų. Skalbiniai turi būti džiovinami tik džiovykloje. Pasinaudojus dušu ar skalbykle,
patalpas sutvarkyti ir jas priduoti auklėtojui. Dušų patalpos raktai paliekami naktinei auklei (jeigu
mokiniai pageidautų maudytis ryte). Bendro naudojimo patalpose laikytis nurodytų taisyklių;
6.9. gavus Centro direktoriaus, Skyriaus vedėjo sutikimą, persikelti į kitą kambarį, perstatyti
gyvenamojo kambario baldus;
6.10. apie sugadintą inventorių, radus netvarkingą bendro naudojimo patalpą informuoti grupės
auklėtoją, Skyriaus vedėją;
6.11. kambariuose laikyti tik negendančius, greitai suvartojamus maisto produktus; nenešti indų
iš valgyklos;
6.12. nesinešti, nelaikyti ir nesprogdinti fejerverkų bei kitokių sprogstančių užtaisų, šaunamų
ginklų, dujų balionėlių ir kt.;
6.13. nesinešti, neprekiauti, nelaikyti ir nevartoti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių,
elektroninių cigarečių, narkotinių ir psichotropinių medžiagų;
6.14. gyvenamuose kambariuose nesinaudoti elektriniais patalpų šildymo prietaisais,
televizoriais ir kita buitine technika; laikytis priešgaisrinės saugos taisyklių;
6.15. bendrabutyje elgtis nepažeidžiant kito asmens teisių (nevartoti necenzūrinių žodžių,
nesimušti, neimti ir negadinti kitų daiktų, neprasivardžiuoti, nenaudoti fizinio, emocinio ar
psichologinio smurto, slapta nefilmuoti, nefotografuoti kitų asmenų veiklos, neįrašinėti pokalbių);
6.16. P-4 klasių mokiniai mobiliais telefonais, kompiuteriais kambariuose gali naudotis iki
21.00, 5-8 klasių – iki 21.30 val., I-IV gimnazijos klasių mokiniai iki 22.00 val. Po 22.00 val. namų
užduotis atlieka (jeigu kambaryje gyvena ne vienas, apie tai informavęs auklėtoją, naktinę auklę)
kompiuterių ar poilsio 412, 415 kambariuose;
6.17. laikytis rimties ir ramybės pagal nustatytą dienos ritmą;
6.18. į bendrabutį grįžti: iki 18 m. - 21.30 val., vyresni negu 18 m. – 22.00 val. (kitu atveju,
kaip lankymasis teatruose, koncertuose ir kt. iš anksto informuoti auklėtoją, Skyriaus vedėją, Centro
direktorių);
6.19. išvykstant atostogauti, palikti švarius ir tvarkingus kambarius, priduoti juos grupės
auklėtojui;
6.20. apie atvykstančius svečius informuoti dirbantį auklėtoją, Skyriaus vedėją. Į Centro
patalpas įleidžiami mokinių svečiai (išskyrus tėvus, globėjus), pateikę budinčiam asmens tapatybę
patvirtinantį dokumentą. Svečiai gali lankytis pasibaigus pamokoms iki 16.30 val. ir nuo 19.15 val.
iki 21.00 val. I aukšto fojė, bendro naudojimo patalpose 215, 321, 415 kambariuose;
6.21. kambario raktus įsigyti už savo lėšas, saugoti juos, išeinant užrakinti kambarius.
Mokiniams esant kambariuose, nakties metu kambariai nerakinami. Išvykstant vasaros atostogoms,
raktus palikti auklėtojui.
7. Kiekvienas bendrabutyje gyvenantis mokinys atsako:

7.1. už savo ir naudojamo inventoriaus, drabužių, avalynės švarą, tvarką ir apsaugą;
7.2. už brangių ir vertingų daiktų bei pinigų laikymą ir saugojimą;
7.3. už piktybiškai sulaužytą, ar kitaip sugadintus baldus, inventorių.
8. Mokiniams, pažeidusiems Bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, taikomos pedagoginio
poveikio priemonės:
8.1. auklėjamasis pokalbis su grupės auklėtoju, socialiniu pedagogu, Skyriaus vedėju;
8.2. svarstymas įvykyje dalyvavusių grupės mokinių susirinkime, klasės susirinkime, Mokinių
taryboje, Centro taryboje;
8.3. pozityvaus elgesio pasižadėjimas;
8.4. elgesio aptarimas Vaiko gerovės komisijoje ir priemonių netinkamam elgesiui įveikti
numatymas (psichologo konsultacija, įpareigojimas dalyvauti prevencinėse programose ir kt.);
8.5. kreipimasis dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių skyrimo į Savivaldybės
administracijos direktorių pagal mokinio gyvenamąją vietą.
9.Mokiniams gali būti skiriamos tokios drausminimo priemonės: laikinas ekskursijų
apribojimas;
9.2. laikinas savarankiško mokinio išėjimo už mokyklos ribų apribojimas (derinant su tėvais,
globėjais);
9.3. pastaba (žodžiu ar raštu);
9.4. papeikimas;
9.5. griežtas papeikimas;
9.6. grupės auklėtojas ar socialinis pedagogas informuoja tėvus, globėjus (pokalbis telefonu,
laiškas, iškvietimas į Centrą, nuvykimas pas tėvus, globėjus), skatinant įtakoti vaiko auklėjimą;
9.7. laikinas šalinimas iš bendrabučio (pagal susitarimą, atsižvelgiant į situaciją mokinio
namuose);
9.8. šalinimas iš bendrabučio (vyresni nei 18 m.).
10. Nusižengęs mokinys raštu pateikia savo poelgio paaiškinimą, dalyvauja savo poelgio
aptarime.
11. Iš bendrabučio mokinys šalinamas Centro direktoriaus įsakymu,
nutraukiama Mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartis.
12. Mokiniai (jų tėvai ar globėjai) už piktybiškai padarytą žalą atlygina pagal Centro darbo
taisyklėse numatytą tvarką.
13. Apie Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus dirbantis darbuotojas raštu praneša
Centro direktoriui.
14. Bendrabutyje dirbantys darbuotojai:
14.1. auklėtojas ugdo mokinių bendravimo ir bendradarbiavimo, asmens higienos,
savarankiškumo, kasdieninio gyvenimo įgūdžius;
14.2. auklėtojas rūpinasi apgyvendintų bendrabutyje mokinių patalyne, inventoriumi, užtikrina
tvarką ir švarą kambariuose, mokinių laikymosi Mokinio elgesio, Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklių, dienos ritmo;
14.3. auklėtojas iki 20.30 val. užrašo auklėjamųjų grupių mokinių skaičių kambariuose į
Nakvojančių mokinių registravimo sąsiuvinį, pasirašo;
14.4. baigiantis darbui auklėtojas kartu su naktine aukle užeina į auklėjamųjų grupių mokinių
kambarius, informuoja naktinę auklę apie mokinių savijautą, palieka gulinčius lovose P-5 klasių,
pasiruošusius miegui 6-IV gimnazijos klasių mokinius;
14.5. mokytojo padėjėja vykdo auklėtojo nurodymus organizuojant mokinių gyvenimą
bendrabutyje, padeda mokiniui orientuotis ir judėti aplinkoje, padeda apsitarnauti, pavalgyti,
pasirūpinti asmens higiena, padeda mokiniams tada, kai jie nesugeba kontroliuoti savo elgesio, tvarko
mokinių rūbus spintose, spintelėse;
14.6. naktinė auklė sudaro ir užtikrina Centro bendrabutyje gyvenančių mokinių ramų nakties
poilsį.

IV. CENTRO BENDRABUČIO FINANSAVIMAS
15. Mokinių, gyvenimo Centro bendrabutyje išlaidos finansuojamos vadovaujantis Švietimo
įstatymo 36 str. 6 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos numatyta tvarka.
16. Centro bendrabutyje esant laisvų neapgyvendintų kambarių, mokinių atostogų metu,
savaitgaliais gali būti apgyvendinami įvairių sporto šakų varžybų, kultūros renginių, stovyklų,
plenerų dalyviai, kurie už gyvenimą bendrabutyje atsiskaito pagal Centro direktoriaus patvirtintus
įkainius.
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
17. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės aptariamos Centro Mokinių taryboje.
18. Mokiniai apsigyvenę Centro bendrabutyje supažindinami su šiomis taisyklėmis
pasirašytinai.
19. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės skelbiamos viešai: Centro internetinėje svetainėje,
stende.
______________________________________________

