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BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
I. BENDROJI DALIS
1. Bendrabutyje gali gyventi mokiniai, pateikę prašymą ir pasirašę apgyvendinimo bendrabutyje
sutartį. Esant laisvoms vietoms apgyvendinami ir kiti asmenys, sudarant trumpalaikes sutartis.
2. Gyvendami bendrabutyje mokiniai privalo laikytis bendrabučio vidaus taisyklių.
3. Mokiniai, susipažinę su saugos ir sveikatos, buitinių elektrinių prietaisų naudojimo ir dujinės,
ar elektrinės viryklės naudojimo bendrabutyje taisyklėmis, bei veiksmais gaisro metu, pasirašo
instruktavimų registravimo žurnale.
4. Pasibaigus mokymosi sutarčiai, nutraukiama apgyvendinimo bendrabutyje sutartis, mokiniai
privalo grąžinti patalynę ir inventorių, bei išvykti iš bendrabučio.
5. Pažeidus bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, mokiniams skiriamos nuobaudos ir nustatyta
tvarka šalinami iš bendrabučio.
II. MOKINIŲ TEISĖS
1. Naudotis suteikta gyvenamąja vieta ir joje esančiais baldais, bendra virtuve ir dušu.
2. Naudotis nustatyta buitine technika mokant papildomą mokestį.
3. Reikalauti, kad laiku būtų pašalinti einamieji patalpų, inventoriaus, komunalinių įrengimų
gedimai (gedimai užrašomi žurnale pas budėtoją I-ame aukšte).
III. MOKINIŲ PAREIGOS
1. Įeidami į bendrabutį pateikti leidimą budėtojai.
2. Palaikyti švarą ir tvarką kambariuose ir bendro naudojimo patalpose.
3. Tausoti ir saugoti bendrabučio inventorių. Sugadinę inventorių padengti visą jų vertę
galiojančiomis tuo metu kainomis.
4. Laiku, iki 22 val., grįžti į bendrabutį (apie numatomus vėlavimus informuoti bendrabučio
auklėtojus).
5. Informuoti auklėtojus ir atsižymėti tam skirtame sąsiuvinyje, išvykstant iš bendrabučio
viduryje savaitės.
6. Atsakyti už savo svečių elgesį bendrabutyje.
7. Bendrabutyje ramybės metu ( nuo 18.00 val. vakaro iki 6 val. ryto).nekelti triukšmo.
8. Išvykdami atostogų arba į praktiką sutvarkyti kambarį, palikti raktus pas budėtoją I-ame
aukšte.
9. Leisti užeiti į kambarius Centro, skyriaus, bendrabučio administracijai ir darbuotojams
patikrinti inventoriaus būklę, kambario tvarką, pašalinti esamus gedimus.
IV. MOKINIAMS, GYVENANTIEMS BENDRABUTYJE, DRAUDŽIAMA
1. Be auklėtojų leidimo persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą.
2. Be administratoriaus ar valdytojos leidimo pernešti inventorių iš vieno kambario į kitą,
pakeisti durų užraktus.
3.Rūkyti, vartoti alkoholinius gėrimus, toksines medžiagas, naudoti buitines šildymo priemones
kambariuose ir bendrabučio patalpose.
4.Apnakvyndinti pašalinius asmenis.
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