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BENDRABUČIO DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

1.

Šios taisyklės nustato Anykščių Jono Biliūno gimnazijos bendrabučio veiklą bei gyvenimo jame

tvarką.
2.

Į bendrabutį priimami mokiniai (nuo 10 metų) pateikę jų tėvų (globėjų, rūpintojų) užpildytą

prašymą, užregistruotą Jono Biliūno gimnazijos raštinėje ir patvirtintą gimnazijos direktoriaus.
3.
3.1.

Bendrabučio darbo laikas derinamas su mokyklų darbo laiku:
Mokiniai privalo laiku išeiti į pamokas: 5-8, I-II (9-10) klasių mokiniai – nuo 8.00 val., III-IV

klasių – pagal individualų tvarkaraštį;
3.2.

į bendrabutį mokiniai privalo grįžti iki 20.00 val.;

3.3.

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

3.4.

sekmadieniais bendrabutis dirba nuo 17.00 val.

4.

Mokiniai privalo palaikyti bendrabutyje tvarką ir drausmę:

4.1.

laikytis dienotvarkės ir kitų nustatytų bendrabučio taisyklių;

4.2.

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

daiktų, pasikloti lovas, išplauti indus, tvarkingai laikyti maisto produktus).
5.

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

priešgaisrinės saugos, saugaus naudojimosi elektrinėmis viryklėmis bei elektriniais prietaisais
taisyklėmis ir griežtai jų laikytis.
6.

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

auklėtojomis, jį pažymėdami registracijos knygoje.
7.

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

sulaužius inventorių, mokinys privalo jį sutvarkyti, nupirkti naują arba atlyginti padarytą žalą (jų dydį
nustato ir aktą surašo bendrabučio administracija).
8.

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.
9.

Mokyklos bendrabutyje negyvenantys asmenys (tėvai, (globėjai), broliai, seserys ir kt.,) į

bendrabutį įleidžiami pranešus auklėtojai.
10.

Bendrabutyje ir jo aplinkoje mokiniams DRAUDŽIAMA:

2

10.1. grįžti į bendrabutį neblaiviems. Rūkyti, vartoti ir įnešti alkoholinius gėrimus, narkotines
medžiagas, cigaretes ir e. cigaretes;
10.2. naudoti psichologinio ir fizinio poveikio priemones vienas kitam (triukšmauti, vartoti
necenzūrinius žodžius, imti ne savo daiktus, gadinti kitų daiktus, naudoti fizinį ar psichologinį smurtą
bei kitaip pažeisti kito asmens teises);
10.3. lankytis pornografinių, rasistinių, fašistinių, smurtą propaguojančių, azartinių žaidimų turinio
interneto puslapiuose;
10.4. be bendrabučio auklėtojos leidimo persikelti į kitą kambarį, perstatinėti gyvenamųjų kambarių
baldus ar kitą bendrabučio inventorių.
10.5. Pažeidus šiuos reikalavimus, bus informuojami tėvai, gimnazijos administracija, o ypatingais
atvejais- policija.
11.

Mokiniai šalinami iš bendrabučio:

11.1. už sistemingą bendrabučio taisyklių pažeidinėjimą;
11.2. už piktybišką nėjimą į pamokas;
11.3. už piktybišką, įžūlų konfliktinių situacijų provokavimą tarp bendrabutyje gyvenančių ir
dirbančių asmenų.
12.

Nuobaudas dėl griežtų pažeidimų skiria Gimnazijos direktorius , bendrabučio darbuotojų,

bendrabučio mokinių tarybos teikimu. Pašalinimas iš bendrabučio derinamas su Gimnazijos
direktoriumi.
13.

Nuo 2021m. bendrabutyje įvestas infekcijų plitimą ribojantis režimas dėl COVID-19

profilaktikos ir prevencijos.
13.1. Užtikrinama, kad mokiniai neturėtų tiesioginio kontakto su darbuotojais ar kitais asmenimis,
į kurių pareigas neįeina tiesioginis darbas su mokiniais.
13.2. Pašaliniai asmenys į bendrabutį neįleidžiami, išskyrus atvejus, kai jie teikia paslaugas, būtinas
ugdymo proceso organizavimui ar vykdo valstybines funkcijas. Mokinius atlydinčių, pasitinkančių
tėvų (globėjų, rūpintojų) patekimas į bendrabučio pastato vidų ribojamas, nustatomos tam skirtos
erdvės ar vietos.
13.3. Patalpos, skirtos mokinių ugdymuisi, vykdomoms konsultacijoms, gyvenimui yra vėdinamos.
Dažnai liečiami paviršiai (durų rankenos, durų rėmai, stalų paviršiai, kėdžių atramos, laiptinės
turėklai, elektros jungikliai ir kt.) turi būti valomi paviršiams valyti skirtu valikliu ne rečiau kaip 2
kartus per dieną.
13.4. Draudžiama į bendrabutį atvykti asmenims, kuriems privaloma izoliacija, izoliacijos
laikotarpiu.
13.5. Mokiniai ir dirbantis personalas privalo:
13.5.1. įeidami į gimnazijos bendrabutį dezinfekuoti rankas;
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13.5.2. bendrose uždarose erdvėse, kur galimas kontaktas su ne bendrabučio mokiniais, būtina
dėvėti nosį ir burną dengiančias apsaugos priemones (veido kaukes, respiratorius ar kitas priemones);
13.5.3. laikytis asmens higienos reikalavimų (rankų higiena, kosėjimo ir čiaudėjimo etiketo);
13.5.4. vengti būriuotis bendrose uždarose erdvėse (koridoriuose, virtuvėje, fojė ir kt.);
13.5.5. susirgus, informuoti bendrabučio auklėtoją, naktinę auklę.
13.6. Tėvams rekomenduojama pastoviai stebėti vaikų sveikatą ir, jei pasireiškia peršalimo
požymiai arba kiti požymiai, panašūs į Covid-19, vaiko neleisti į bendrabutį bei rekomenduojama
kreiptis į šeimos gydytoją ir laukti tolimesnių gydytojų nurodymų.
_______________________________________

