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VILNIAUS VERKIŲ MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

 
I. BENDROJI DALIS 

 

 1. Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės (toliau – 

Taisyklės) reglamentuoja Vilniaus Verkių mokyklos-daugiafunkcio centro (toliau – Mokykla-daugiafunkcis 

centras) bendrabutyje gyvenančių mokinių teises ir pareigas, skatinimą ir drausminimą.   

 2. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai pasirašytinai (jei gali) supažindinami su šiomis Taisyklėmis ir 

jų laikosi.  

 

II. BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ TEISĖS IR PAREIGOS 

 3. Mokinių, gyvenančių Mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje, teisės: 

 3.1. gauti apgyvendinimo paslaugas Mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje, vadovaujantis 

Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais mokinių apgyvendinimą bendrabutyje nemokamai 

gyventi bendrabutyje; 

 3.2. dalyvauti mokinių užimtumui bei laisvalaikiui organizuojamose veiklose; 

 3.3. naudotis Mokyklos-daugiafunkcio centro biblioteka, sporto, aktų, gimnastikos sale, 

bendrabučio virtuvėle, joje esančiomis buitinėmis ir kt. priemonėmis; 

 3.4. gauti socialinę, pedagoginę, psichologinę, medicininę pagalbą; 

 3.5. gauti 4 kartų per dieną nemokamą maitinimą; 

 3.6. teikti pastabas ir pasiūlymus dėl sąlygų ir veiklos gerinimo, tvarkos ir švaros bendrabutyje. 

 4. Mokiniai, gyvenantys Mokyklos-daugiafunkcio centro bendrabutyje, privalo: 

 4.1. laikytis Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus patvirtintų Bendrabučio vidaus tvarkos 

taisyklių, Mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sutartyje nustatytų reikalavimų, dienotvarkės, savitvarkos, 

higienos, saugos, priešgaisrinės saugos reikalavimų; 

 4.2. laikytis visuomenėje priimtų gyvenimo normų: 

 4.2.1. mandagiai elgtis; 

 4.2.2. netriukšmauti; 

 4.2.3. nepažeidinėti bendrabutyje gyvenančių mokinių, dirbančių darbuotojų teisių ir teisėtų 

interesų; 



 4.2.4. neįžeidinėti necenzūriniais žodžiais ir nepadoriais gestais; 

 4.2.5. negrasinti, nesityčioti, nenaudoti psichologinio ir fizinio smurto. 

 4.3. dalyvauti auklėtojų organizuojamose veiklose; 

 4.4. palaikyti švarą ir tvarką bendrabučio kambariuose, bendro naudojimo patalpose bei Mokyklos-

daugiafunkcio centro patalpose ir teritorijoje. 

 4.5. tvarkyti savo kambarį pagal budėjimo grafiką; 

 4.6. vykdyti auklėtojų, mokytojo padėjėjų, naktinių auklių bei kitų dirbančių darbuotojų, Mokyklos-

daugiafunkcio centro administracijos nurodymus bei teisėtus reikalavimus; 

 4.7. nesinaudoti svetimomis higienos ar kt. priemonėmis, neimti svetimų daiktų;   

 4.8. saugoti ir tausoti bendrabučio inventorių, taupiai vartoti elektros energijos, vandens išteklius, 

suteiktas priemones. 

 5. Mokiniui, gyvenančiam bendrabutyje, draudžiama: 

 5.1. fotografuoti mokinius, darbuotojus, daryti jų vaizdo ir/ar garso įrašus be jų sutikimo; 

 5.2. bendrabutyje turėti, vartoti alkoholinius gėrimus bei narkotines psichotropines medžiagas, 

atvykti į bendrabutį neblaiviame stovyje; 

 5.3. turėti, platinti ar rūkyti tabako, elektronines cigaretes bei turėti, platinti elektroninių cigarečių 

papildus; 

 5.4. žaisti azartinius žaidimus; 

 5.5. turėti neleistinus daiktus (pvz. peilius, savadarbius „ginklus“ ar kt.), naudoti lazerinius 

žibintuvėlius; 

 5.6. atverti langus be auklėtojo ar kito darbuotojo leidimo; 

 5.7. kviestis ar vestis pašalinius asmenis į bendrabutį; 

 5.8. savavališkai persikelti į kitą kambarį ar pernešti bendrabučio inventorių; 

 5.9. savavališkai pasisavinti svetimą turtą. 

 

III. BENDRABUTYJE GYVENANČIŲ MOKINIŲ SKATINIMAS IR DRAUSMINIMAS 

 

 6. Mokiniai skatinami už: 

 6.1. Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių laikymąsi;  

 6.2. kultūringą elgesį;  

 6.3. nuolatinį švaros palaikymą kambariuose ir kitose patalpose; 

 6.4. aktyvų dalyvavimą bendrabučio veikloje.  

 7. Mokinius skatina: 

 7.1. auklėtojo pagyrimas, padėka žodžiu; 



 7.2. Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus padėka raštu mokiniui ir mokinio tėvams 

(globėjams, rūpintojams) renginių metu. 

 8. Mokiniai drausminami: 

 8.1.pirmą kartą pažeidus Taisykles (priklausomai nuo pažeidimo sudėtingumo) auklėtojo ar kito 

darbuotojo žodinis įspėjimas; 

 8.2.pažeidus antrą kartą Taisykles, informuojamas klasės/grupės vadovas, mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai);   

 8.3.esant sistemingam ir/ar šiurkščiam Taisyklių pažeidimui (priekabiavimas, patyčios, 

reketavimas, agresija ir smurtas, alkoholio, narkotinių priemonių vartojimas, vagystė) auklėtojas, mokytojo 

padėjėjas, naktinė auklė informuoja Mokyklos-daugiafunkcio centro administraciją apie mokinio netinkamą 

elgesį, ir mokinio elgesys svarstomas Mokyklos-daugiafunkcio centro vaiko gerovės komisijoje, esant 

reikalui kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai); 

 8.4. Mokiniui VGK siūlymu gali būti skiriamas įspėjimas, papeikimas (priklausomai nuo pažeidimo 

sudėtingumo) ir šalinimas iš bendrabučio; 

 8.5. Mokinys šalinamas iš bendrabučio Mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus įsakymu, 

informavus tėvus (globėjus, rūpintojus). 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 9. Mokykla-daugiafunkcis centras neatsako už mokinių brangius ar vertingus, nereikalingus 

bendrabučio veikloms daiktus ir/ar jų skolinimą kitiems mokiniams.  

 10. Taisykles tvirtina Mokyklos-daugiafunkcio centro direktorius. 

 11. Taisyklių papildymą, keitimą gali inicijuoti auklėtojai, Vaiko gerovės komisija, Mokyklos-

daugiafunkcio centro administracija. 

 12.Taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo dienos. 

_________________________ 


