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KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRO BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS 

TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Kėdainių profesinio rengimo centro (toliau – Centras) Bendrabučio vidaus tvarkos  

taisyklės nustato bendrabučio vidaus tvarką. 

2. Centras siekia sudaryti mokiniams patogią ir palankią aplinką gyventi bei mokytis  

bendrabutyje. 

       3.  Bendrabutyje gali gyventi Centro mokiniai, pateikę prašymą ir pasirašę apgyvendinimo 

bendrabutyje sutartį. Jei yra laisvų vietų, gali būti apgyvendinami ir kiti asmenys. Su jais 

sudaromos trumpalaikes sutartys. 

       4.   Mokiniai, susipažinę su gaisrinės saugos instrukcija, buitinių elektrinių prietaisų 

naudojimo ir elektrinės viryklės naudojimo bendrabutyje taisyklėmis bei veiksmais gaisro 

metu, pasirašo instruktavimo žurnale. 

        5.   Mokiniui, išklausiusiam instruktažus, bendrabučio auklėtojas skiria gyvenamąją vietą 

kambaryje ir išduoda raktą (vienas kambario raktas lieka pas budėtoją). 

        6.   Apgyvendinamas asmuo gauna individualaus naudojimo inventorių, kuris įrašomas į  

kambario pasą, pažymint gedimus ar trūkumus. Pretenzijos dėl kambario pase  

      nenurodytų gedimų ar trūkumų vėliau nepriimamos. 

                7.  Apgyvendinimo bendrabutyje sutartis nutraukiama: 

    7.1. pasibaigus mokslo metams; 

    7.2. suteikus akademines atostogas; 

    7.3. nutraukus mokymąsi ar išbraukus iš Centro mokinių sąrašų; 

 7.4. direktoriaus įsakymu pašalinus mokinį iš bendrabučio. 

             8.  Nutrūkus apgyvendinimo bendrabutyje sutarčiai, gyventojas privalo grąžinti kambario           

raktus, inventorių ir per 3 dienas išvykti iš bendrabučio. 

             9.  Gyventojui negrąžinus ar sugadinus inventorių yra sudaroma komisija, kuri įvertina 

žalos dydį ir nustato atlyginimo tvarką. 

             10. Tėvai (globėjai, rūpintojai) ar kiti šeimos nariai, įeidami į bendrabutį, budėtojui 

privalo pateikti asmens dokumentą. 

 

II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ TEISĖS 

 

11.  Mokinys, kiti bendrabučio gyventojai turi teisę: 

11.1.  naudotis gyvenamąja patalpa ir joje esančiais baldais; 

11.2. naudotis dušais, virtuvėmis, skyriuje esančia sporto sale, biblioteka-informaciniu  

centru; 

11.3. dalyvauti bendrabutyje organizuojamuose renginiuose; 

11.4. dalyvauti sprendžiant įvairius klausimus, susijusius su bendrabučio gyventojais, jų  

buitimi ir laisvalaikio organizavimu; 

11.5. reikšti pastabas ir pasiūlymus dėl mokymosi ir poilsio sąlygų gerinimo,  

aptarnaujančio personalo darbo, tvarkos ir švaros bendrabutyje, kambarių remonto; 

11.6. gauti pedagoginę, socialinę, psichologinę pagalbą; 
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11.7.  kreiptis pagalbos į bendrabučio darbuotojus. 

 

III. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ PAREIGOS 

 

          12. Bendrabutyje gyvenantis mokinys, kiti gyventojai privalo: 

          12.1. laikytis Bendrabučio nuostatų ir Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių; 

          12.2. vykdyti bendrabučio darbuotojų nurodymus; 

          12.3. mandagiai elgtis su bendrabučio darbuotojais ir bendramoksliais, kitais bendrabučio 

gyventojais, jų neįžeidinėti, nežeminti; 

          12.4. bendrabutyje pamokų ar praktinio mokymo metu gali likti tik sergantys ir gydytojo  

pažymėjimą ar kitą pateisinamą priežastį turintys mokiniai; 

                   12.5. laikytis asmens higienos reikalavimų, palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendro 

naudojimosi patalpose, saugoti ir tausoti bendrabučio inventorių, taupiai naudoti energijos bei 

vandens išteklius, rūšiuoti šiukšles; 

          12.6. dalyvauti bendrabučio teritorijos tvarkymo talkose; 

          12.7. nustatytu laiku sumokėti už bendrabutį. Gavę įspėjimą dėl mokesčio įsiskolinimo, 

privalo mokestį sumokėti per 5 dienas. 

          12.8. grįžti į bendrabutį iki 21 val. (rudens ir žiemos mėnesiais) ir iki 22 val. (pavasario ir  

 vasaros mėnesiais). Apie numatomus vėlavimus informuoti bendrabučio auklėtoją, budėtojus. 

12.9. informuoti bendrabučio auklėtoją ir tam skirtame sąsiuvinyje pažymėti apie išvykimą 

iš bendrabučio viduryje savaitės; 

12.10. bet kuriuo paros metu į savo kambarį įsileisti bendrabučio auklėtoją ar budėtojus; 

12.11. leisti užeiti į kambarius Centro administracijos atstovams ir kitiems darbuotojams 

patikrinti inventoriaus būklę, kambario tvarką; 

12.12. pastebėję bet kokį gedimą ar avariją bendrabutyje, pranešti bendrabučio auklėtojui 

ar budėtojui; 

12.13. išeidami iš kambario išjungti elektrą, nepalikti įjungtų elektros prietaisų, uždaryti 

langus. 

 

IV. BENDRABUTYJE GYVENANTIEMS DRAUDŽIAMA 

          13. Bendrabutyje draudžiama: 

                    13.1. be bendrabučio auklėtojo leidimo persikelti gyventi iš vieno kambario į kitą arba 

užimti kitas lovas; 

13.2. įnešti ir vartoti alkoholinius, energetinius gėrimus, narkotines ir psichotropines 

medžiagas, prekiauti jomis arba jas platinti bendrabučio gyventojams, smurtauti, lošti azartinius 

žaidimus, turėti ginklus; 

13.3. rūkyti bendrabučio patalpose ir bendrabučio teritorijoje; 

13.4. trukdyti kitiems mokytis ir ilsėtis, triukšmauti, garsiai dainuoti arba groti muzikos 

instrumentais bei kitokiais garsiniais aparatais nuo 19 val. iki 7 val.; 

13.5. ruošti maistą gyvenamuosiuose kambariuose; 

13.6. naudoti kambariuose elektrinius šildymo prietaisus mikrobangų krosneles bei 

elektrinius virdulius; 

          13.7. kabinti kambariuose ant sienų paveikslus, nuotraukas ar kitą informaciją; 

13.8. laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją, 

 vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius; 

13.9. trikdyti gyvenimo bendrabutyje režimą, 22.00–7.00 valandomis vaikščioti į kitus  

 kambarius ar aukštus; 

          13.10. lankytis kitų gyventojų kambariuose be jų sutikimo; 

    13.11. pažeisti kitų bendrabučio gyventojų ir darbuotojų teises, pasisavinti svetimą turtą; 
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    13.12. slapta filmuoti, fotografuoti kitų asmenų veiklą ir pokalbius; 

    13.13. įsivesti pašalinius asmenis į bendrabutį; 

          13.14. įsivesti ar laikyti bendrabučio patalpose naminius gyvūnus. 

V. BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLIŲ GALIOJIMAS IR 

KEITIMAS 

          14. Šios vidaus tvarkos taisyklės įsigalioja nuo jų patvirtinimo datos. 

          15. Vidaus tvarkos taisyklės keičiamos, papildomos Centro direktoriaus įsakymu. 

            

_______________________________ 

 

 


