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ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS–DARŽELIO „ŽIOGELIS“
MOKINIŲ PRIĖMIMO IR APGYVENDINIMO BENDRABUTYJE TVARKOS APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.
Elektrėnų mokyklos-darželio „Žiogelis“ (toliau – Mokyklos) mokinių priėmimo ir
apgyvendinimo bendrabutyje tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato priėmimo ir apgyvendinimo
bendrabutyje tvarką.
2.
Į bendrabutį specialiųjų poreikių mokiniai, ikimokyklinio ir priešmokyklinio
amžiaus vaikai (toliau – mokiniai), kuriems pedagoginė psichologinė tarnyba nustatė didelius ir
labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius, priimami nuo 5 iki 12 metų, tėvams (globėjams)
parašius prašymą ir pasirašius priėmimo į bendrabutį sutartį (1 priedas).
3.
Mokiniai į bendrabutį priimami vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu
kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šiuo aprašu.
II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į BENDRABUTĮ
4.
Prašymus dėl bendrabučio suteikimo tėvai (globėjai) pateikia prieš prasidedant
naujiems mokslo metams. Pasikeitus mokinio gyvenimo sąlygoms, mokiniai į bendrabutį gali būti
priimami mokslo metų eigoje.
5.
Mokiniai bendrabutyje apgyvendinami tik einamųjų mokslo metų laikotarpiui.
6.
Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai, kurie:
6.1. dėl turimų sutrikimų negali savarankiškai vaikščioti ar yra nesaugūs gatvėje;
6.2. dėl didelių atstumų neturi galimybės kiekvieną dieną atvykti į mokyklą;
6.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;
6.4. patiria šeimoje fizinį ir psichologinį smurtą;
6.5. kitais atvejais suderinus su steigėju, kai mokyklos vadovas ar atitinkamos
institucijos pateikia rekomendacijas.
7.
Mokiniai, kurių globėjas yra vaikų globos namai, mokslo dienomis
bendrabutyje gali gyventi tik išimtinais atvejais suderinus su mokyklos steigėju.
8.
Mokiniai priimami į bendrabutį direktoriaus įsakymu.
9.
Tėvams (globėjams), pateikus prašymą dėl apgyvendinimo bendrabutyje
sudaroma sutartis, kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė,
sutarties keitimo, nutraukimo pagrindai.
10. Už mokinių priėmimo į bendrabutį tvarkos laikymąsi atsako mokyklos vadovas.
III.

APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE

11. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi
ir poilsio sąlygos bendrabutyje.

12. Bendrabutyje veiklą su mokiniais organizuoja bendrabučio auklėtoja, jai padeda
auklėtojos padėjėja. Naktį bendrabutyje budi naktinė auklė.
13. Bendrabučiui inventorių pateikia direktoriaus pavaduotojas ūkiui, inventoriaus
priežiūrą vykdo dirbantys darbuotojai.
14. Mokiniai, padarę materialinę žalą bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams
ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
15. Mokiniai mokyklos bendrabutyje
Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

apgyvendinami

___________________________________

nemokomai

Lietuvos

Priėmimo į bendrabutį sutartis
1 priedas
MOKINIO PRIĖMIMO GYVENTI Į ELEKTRĖNŲ MOKYKLOS-DARŽELIO
„ŽIOGELIS“ BENDRABUTĮ
SUTARTIS
20____ m. _________________ d. Nr.

Elektrėnų mokykla–darželis „Žiogelis (toliau – mokykla) atstovaujamas direktorės Irenos
Meškauskienės ir _________________________________________________________________
(mokinio tėvo (globėjo) vardas, pavardė)
sudarome šią sutartį
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Mokykla įsipareigoja kliento sūnų/dukrą _______________________________________________
(vardas, pavardė, klasė/grupė)
________________________________________________________________________________
apgyvendinti mokyklos bendrabutyje.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
Mokykla įsipareigoja:
užtikrinti tinkamas gyvenimo sąlygas:
1.1.1. aprūpinti patalyne ir sanitarinės higienos priemonėmis pagal nustatytus normatyvus;
1.1.2. organizuoti mokinių, kurie gyvena toliau nei 3 km atvežimą ir išvežimą namo.
1.2. užtikrinti mokinių saugumą gyvenimo bendrabutyje laikotarpiu;
1.3. ugdyti dorovines, tautines, pilietines nuostatas;
1.4. teikti psichologinę, socialinę, pirmąją medicininę pagalbą;
1.5. visuomenės sveikatos priežiūros specialistas, pagal gydytojo rekomendacijas, parengti ir
su tėvais (globėjais) suderinti vaisto vartojimo administravimo planą: vaistas, dozė, vartojimo
tvarkaraštis, vartojimo būdas, galimi pašaliniai efektai.
1.6. kartą per mėnesį informuoti tėvus/globėjus apie mokinio savitvarkos gebėjimus;
1.7. leisti mokiniams rinktis patinkamą saviraiškos būdą;
1.8. reikalauti iš mokinio tėvų žalos atlyginimo už sugadintą turtą.
2.
Klientas įsipareigoja:
2.1. užtikrinti punktualų ir reguliarų atvykimą į mokyklos bendrabutį;
2.2. mokinį atvežti į ugdymo įstaigą sveiką, tvarkingą ir švarų;
2.3. bendradarbiauti su auklėtoju sprendžiant vaiko asmenines problemas;
2.4. užtikrinti vaiko saugumą grįžtant iš bendrabučio į namus. Tėvams (globėjams) neturint
galimybės pasiimti vaiko iš įstaigos, parašyti prašymą, nurodant suaugusį asmenį atsakingą už
vaiko grįžimo į namus saugumą;
1.

1.1.

2.5. jei vaikui gydytojo paskirti vaistai, kuriuos reikia vartoti tuo metu, kai vaikas būna
bendrabutyje, tėvai (globėjai) visuomenės sveikatos priežiūros specialistui turi pateikti:
2.5.1. raštišką sutikimą leidžiantį mokyklai administruoti vaistų vartojimą vaikui;
2.5.2. gydytojo vaisto receptą konkrečiam vaikui.
2.6. tolerantiškai bendrauti su bendrabučio darbuotojais;
2.7. tėvai, pasirašę šią sutartį neturėtų prieštarauti:
2.7.1. dėl vykdomos mokinio apžiūros (švaros ir higienos patikrinimo, parazitologinio
tyrimo ir kt.);
2.7.2. dėl pirmos medicininės pagalbos suteikimo įstaigoje ir reikalui esant, vaiko
pristatymo į VšĮ Elektrėnų ligoninės priėmimo skyrių;
2.8. atlyginti mokyklai už sūnaus/dukros padarytą materialinę žalą.
III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS
3.
Sutartis sudaryta vieneriems metams, įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki
mokslo metų pabaigos.
4.
Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną kiekvienai
šaliai).
5.
Atskiru šalių susitarimu sutartis gali būti pakoreguota.
6.
Sutartis laikoma nutraukta vienai iš šalių vienašališkai pareiškus apie jos nutraukimą.

Sutarties šalių parašai:

Direktorė

____________

Irena Meškauskienė

(parašas)

Klientas
_____________________

_____________

______________________

(mokinio tėvas (globėjas)

(parašas)

(vardas, pavardė)

