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BENDRABUČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1.

Į bendrabutį priimami mokiniai pateikę jų tėvų (globėjų, rūpintojų) užpildytą prašymą,

užregistruotą Jono Biliūno gimnazijos raštinėje ir patvirtintą gimnazijos direktoriaus.
2.

Bendrabučio darbo laikas derinamas su miesto mokyklų darbo laiku: pagal pateiktus pamokų

tvarkaraščius, mokinys privalo laiku išeiti į pamokas.
2.1.

mokiniai privalo grįžti iki 20.00 val.;

2.2.

penktadieniais po pamokų, iki 17val., mokiniai privalo išvykti į namus;

2.3.

sekmadieniais bendrabutis dirba nuo 20.00 val.

3.

Mokiniai privalo palaikyti bendrabutyje tvarką ir drausmę:

3.1.

laikytis dienotvarkės ir kitų nustatytų bendrabučio taisyklių;

3.2.

pagal budėjimo grafiką tvarkyti virtuvę; tvarkyti savo kambarį ( nepalikti išmėtytų

asmeninių daiktų, pasikloti lovas, išplauti indus, tvarkingai laikyti maisto produktus).
4.

Priimti į bendrabutį mokiniai privalo susipažinti su bendrabučio darbo tvarkos, priešgaisrinės

saugos, saugaus naudojimosi elektrinėmis viryklėmis bei elektriniais prietaisais taisyklėmis. Tai
patvirtinti parašu ir griežtai jų laikytis.
5.

Mokiniai, išeidami ar išvykdami iš bendrabučio, privalo suderinti išvykimo ir grįžimo laiką su

auklėtojomis, jį pažymėdami registracijos knygoje.
6.

Už tvarką, švarą, inventoriaus bei interjero apsaugą atsako kambario gyventojai. Sugadinus ar

sulaužius inventorių, mokinys privalo jį sutvarkyti, atstatyti naują arba atlyginti padarytą žalą (jų
dydį nustato ir aktą surašo bendrabučio administracija).
7.

Išsikeliantieji iš bendrabučio mokiniai privalo atsiskaityti ir palikti

tvarkingą kambarį

(nepaliekant asmeninių daiktų). Mokslo metų pabaigoje išvykdami iš bendrabučio mokiniai privalo
grąžinti jiems duotą inventorių.
8.

Mokyklos bendrabutyje negyvenantys asmenys į bendrabutį įleidžiami pranešus auklėtojai (

tėvus, (globėjus, rūpintojus), brolius, seseris ir kt.,)
9.
9.1.

Bendrabutyje ir jo aplinkoje mokiniams DRAUDŽIAMA:
grįžti į bendrabutį neblaiviems. Rūkyti, vartoti ir įnešti alkoholinius gėrimus, narkotines

medžiagas, cigaretes ir e. cigaretes;
9.2.

naudoti psichologinio ir fizinio poveikio priemones vienas kitam;

9.3.

pažeidus šiuos reikalavimus, bus informuojami tėvai globėjai, rūpintojai), gimnazijos
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administracija, o ypatingais atvejais- policija.
10. Mokiniai šalinami iš bendrabučio:
10.1. už sistemingą bendrabučio taisyklių pažeidinėjimą;
10.2. už piktybišką nėjimą į pamokas;
10.3. už piktybišką, įžūlų konfliktinių situacijų provokavimą tarp bendrabutyje gyvenančių ir
dirbančių asmenų.
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