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LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS
MOKINIŲ PRIĖMIMO Į CENTRO BENDRABUTĮ
TVARKA
I.BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių priėmimo į Lietuvos aklųjų ir silpnaregių ugdymo centro (toliau Centro)
bendrabutį tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių Centro bendrabučio suteikimo,
priėmimo, apgyvendinimo, gyvenimo ir apmokėjimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36 straipsnio
4, 6 dalių nuostatomis, Centro nuostatais, Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
3. Bendrabutis suteikiamas Centro mokiniams, turintiems kompleksinę negalią, kurios
derinyje yra regos sutrikimas ar kurčneregystė, akliesiems, silpnaregiams, kurčneregiams
(toliau –Centro mokiniai) atvykusiems iš šalies rajonų, miestų.
4. Vilniaus mieste gyvenantiems Centro mokiniams bendrabutis suteikiamas:
4.1. kurių abu tėvai (globėjai, rūpintojai) turi negalią ir negali mokinio palydėti iki Centro;
4.2. kurie gyvena Vilniaus miesto pakraščiuose ir kurių šalia gyvenamosios vietos
įsikūrusioje ugdymo įstaigoje nėra galimybių visapusiškai užtikrinti ir tenkinti mokinių
specialiuosius ugdymosi poreikius, neturi galimybės atvykti į Centrą laiku ir nėra kasdien
pavežami Centro transportu.
5. Bendrabutis suteikiamas 7 metų vaikams pradėjusiems lankyti parengiamąją klasę.
Išskirtinais atvejais ir iš šalies rajonų, miestų atvykusiems ikimokyklinio amžiaus (nuo 3 metų)
vaikams, jeigu Centre mokosi vyresni broliai ir seserys ar šalia gyvenamosios vietos
įsikūrusioje ugdymo įstaigoje nėra galimybių visapusiškai užtikrinti ir tenkinti vaikų
specialiuosius ugdymosi poreikius (suderinus su Vaiko teisių apsaugos skyriumi, siekiant
užtikrinti visapusišką vaiko gerovę).
III. PRIĖMIMAS Į CENTRO BENDRABUTĮ
6. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), turintys teisę kreiptis dėl vaiko(ų) apgyvendinimo
Centro bendrabutyje, teikia prašymą Centro direktoriui iki einamųjų metų rugsėjo 1 d., arba
mokslo metų eigoje.
7. Kartu su prašymu vilniečių mokinių tėvai pateikia dokumentus, pagrindžiančius teisę
gyventi Centro bendrabutyje:
7.1. gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą;
7.2. pažymą apie šeimos sudėtį;
7.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) neįgalumo lygio pažymų kopijas.

8. Sprendimą dėl apgyvendinimo bendrabutyje priima Centro direktorius. Mokinio
priėmimas gyventi ir išbraukimas iš bendrabučio sąrašų įforminamas Centro direktoriaus
įsakymu.
IV. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
9. Apgyvendinant mokinį Centro bendrabutyje sudaroma sutartis, kurioje nurodomos
sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo,
nutraukimo pagrindai. Sutartis registruojama Centre, mokinio apgyvendinimo bendrabutyje
sutarčių registracijos žurnale.
10. Centras užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos ir saugios gyvenimo,
mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina apgyvendintus mokinius bendrabutyje
patalyne, baldais ir kitu būtinu inventoriumi).
11. Apsigyvenę Centro bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
12. Mokiniai (jų tėvai ar globėjai) už piktybiškai bendrabutyje padarytą žalą atlygina
pagal Centro darbo taisyklėse numatytą tvarką.
V. CENTRO BENDRABUČIO FINANSAVIMAS
13. Mokinių, gyvenimo Centro bendrabutyje išlaidos finansuojamos vadovaujantis
Švietimo įstatymo 36 str. 6 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
numatyta tvarka.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Priėmimą į Centro bendrabutį vykdo Centro direktorius ir Neformaliojo švietimo ir
socializacijos skyriaus vedėjas.
15. Mokinių priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas aptariamas Centro Mokinių taryboje.
16. Aprašas skelbiamas viešai: skelbimų lentoje, Centro internetinėje svetainėje.
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