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                           ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS 

BENDRABUČIO NUOSTATAI 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Visas pavadinimas – Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabutis (toliau – 

bendrabutis). 

2. Bendrabučio adresas: J. Basanavičiaus g. 8, 42133, Rokiškis. 

3. Bendrabučio veiklą koordinuoja Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos direktorius, adresas: 

M.Riomerio g. 1, 42115, Rokiškis. 

4. Bendrabutis priklauso Rokiškio rajono savivaldybei kaip steigėjui, jo valdymo ir priežiūros 

teises perduodant Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijai. 

5. Auklėtinių skaičių ir bendrabučio steigimą sąlygoja toli nuo gimnazijos gyvenančių mokinių 

skaičius. 

 

II. BENDRABUČIO TIKSLAI, UŽDAVINIAI IR FUNKCIJOS 
 

6. Bendrabučio tikslas – apgyvendinti Rokiškio miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinius, 

atvykstančius mokytis iš įvairių vietovių, esančių toliau negu už 3 km nuo mokymosi vietų, 

siekiant sukurti jiems atmosferą, prilygstančią namams. 

7. Bendrabučio uždaviniai, funkcijos: 

7.1. sudaryti palankias mokymosi ir gyvenimo sąlygas; 

7.2. iš numatytų biudžeto lėšų aprūpinti gyvenančius bendrabutyje baldais, patalyne; 

7.3. užtikrinti mokinių saugumą ir priežiūrą; 

7.4. organizuoti pamokų ruošą, teikti pedagoginę paramą; 

7.5. palaikyti ryšius su gyvenančių mokinių šeimomis ir mokyklų, kuriose jie mokosi, 

pedagogais bei administracija;                                                                                                    

7.6. sudaryti sąlygas dvasiniam, doroviniam ir kultūriniam mokinių brendimui; 

7.7.stiprinti bendruomeniškumo suvokimą, ruošti mokinius gyvenimui, formuoti 

partnerystės santykius bei tarpusavio supratimą; 

7.8. skiepyti meilę darbui, ugdyti darbo įgūdžius ir atsakomybę už savo veiksmus; 

7.9. skatinti mokinių savarankiškumą, kūrybiškumą, lavinti komunikacinius gebėjimus; 

7.10. ugdyti kultūringo elgesio įgūdžius bendrabutyje ir viešose vietose; 

7.11. sudaryti sąlygas turiningam ugdomajam laisvalaikio praleidimui. 

 

III. PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ IR GYVENIMO BENDRABUTYJE             

BEI PAŠALINIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA 
 

8. Į Rokiškio Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijos bendrabutį mokiniai priimami Gimnazijos 

direktoriaus įsakymu, pateikus jų tėvams (globėjams) prašymą direktoriaus vardu (mokinys 

nuo 14 iki 18 metų gali prašymą pateikti pats kartu su vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišku 

sutikimu).  

9. Į bendrabutį priimami mokiniai, važinėjantys į steigėjui (Rokiškio rajono savivaldybei) 

priklausančias Rokiškio miesto bendrojo lavinimo mokyklas iš įvairių rajono vietovių, 

esančių toliau nei už 3 km nuo mokymosi vietos. 

10. Išimtinais atvejais priimami mieste gyvenantys asocialių (rizikos grupės) šeimų mokiniai, 

kurie neturi sąlygų mokytis namuose, nepriklausomai nuo atstumo iki jų gyvenamosios 

vietos. 



11. Mokinių priėmimas į bendrabutį įforminamas sutartimi. 

12. Bendrabutyje mokiniai gali gyventi nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos, 

bet ne mokinių atostogų metu. 

13.  Mokiniams paliekama teisė, atsižvelgiant į šeimos prašymą, laikinai atsisakyti gyventi 

bendrabutyje (pateikus raštišką prašymą direktoriaus vardu) ir vėl sugrįžti į jį (jeigu yra 

laisvų vietų). 

14. Į bendrabutį mokiniai gali atvykti sekmadieniais nuo 14.30 val. arba pirmadieniais nuo                

7.00 val. ryto ir gyventi jame iki penktadienio 18.30 val. 

15. Mokiniai naudojasi bendrabučio patalpomis ir inventoriumi nemokamai. Socialiai remtinų 

šeimų vaikams savivaldybės tarybos sprendimu skiriamas nemokamas maitinimas. 

16. Bendrabučio kambariuose mokiniai gyvena po du ar tris (priklausomai nuo kambarių 

užimtumo). 

17. Pamokų ruoša bendrabutyje vyksta pagal dienotvarkę, prižiūrint ir kontroliuojant 

bendrabučio auklėtojoms. 

18. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai gali valgyti pusryčius ir vakarienę bendrabučio 

valgykloje. 

19. Mokiniai po pamokų gali pasirinkti laisvalaikio praleidimo formas pagal pomėgius, naudotis 

televizoriumi, kompiuteriu, spausdintuvu, kitomis bendrabutyje esančiomis priemonėmis. 

20. Bendrabučio kambariuose, suderinus su bendrabučio auklėtoja, mokiniams leidžiama 

naudotis savo asmeniniais televizoriais, kompiuteriais, magnetofonais, el. virduliais bei 

kitais nedraudžiamais asmeniniais daiktais. Už mokinių asmeninius daiktus bendrabučio 

auklėtojos nėra atsakingos. 

21. Gyvenantys bendrabutyje privalo palaikyti švarą ir tvarką savo gyvenamuose kambariuose 

bei bendro naudojimo patalpose. 

22. Išvykdami atostogų mokiniai privalo palikti tvarkingus savo kambarius; jų būklę kartu su 

kambaryje gyvenančiais mokiniais įvertina budinti bendrabučio auklėtoja. 

23. Mokiniai, gyvenantys bendrabutyje, privalo laikytis bendrabučio dienotvarkės ir vidaus 

tvarkos taisyklių, vykdyti visus teisėtus bendrabučio auklėtojų reikalavimus.  

24. Už mokinio bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą ir įsipareigojimų nevykdymą 

mokiniui gali būti taikomos šios drausminimo priemonės: 

24.1. auklėtojo arba naktinio auklėtojo pastaba; 

24.2. pranešimas klasės vadovui (žodžiu); 

24.3. pranešimas tėvams (žodžiu arba raštu); 

24.4. gimnazijos direktoriaus įsakymu pareikšta pastaba arba papeikimas. 

24.5. už akivaizdų elgesio taisyklių nepaisymą gimnazijos direktoriaus įsakymu mokinys 

gali būti pašalintas iš bendrabučio, apie tai informuojant jo tėvus (globėjus) ir 

mokyklos, kurioje jis mokosi, vadovus 

25. Esant gimnazijos bendrabutyje laisvų neapgyvendintų kambarių, suderinus su Gimnazijos 

direktoriumi, trumpam laikotarpiui gyventi bendrabutyje gali būti priimami asmenys, 

nesusiję su ugdymu. Jie už gyvenimą bendrabutyje atsiskaito pagal Rokiškio rajono 

savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius.  

26. Mokinių atostogų metu, savaitgaliais bendrabutyje gali būti apgyvendinami įvairių 

sportovaržybų, kultūros renginių, stovyklų, plenerų dalyviai, kurie už gyvenimą 

bendrabutyje atsiskaito pagal Rokiškio rajono savivaldybės tarybos patvirtintus įkainius. 

27. Išimtinais atvejais, suderinus su Rokiškio rajono savivaldybe, už sportininkų, įvairių plenerų 

dalyvių, garbės svečių trumpą apgyvendinimą mokestis gali būti neimamas, jie privalo 

atlyginti  

      tik  išlaidas už patalynės skalbimą.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                       IV. BENDRABUČIO  VALDYMAS IR SAVIVALDA  
 

28. Bendrabučiui vadovauja gimnazijos direktorius, kuris: 

     28.1. telkia bendrabučio bendruomenę iškeltų uždavinių vykdymui; 

     28.2. priima ir išbraukia iš sąrašų mokinius, priima ir atleidžia darbuotojus, paskirsto 

pedagoginio ir aptarnaujančio personalo funkcijas, sudaro galimybę savarankiškai dirbti 

ir atsiskaityti už nuveiktus darbus; 

     28.3. rūpinasi bendrabučio materialiniais ir finansiniais ištekliais, palaiko ryšius su rajono 

savivaldybe, kitomis švietimo institucijomis ir gyvenančių bendrabutyje mokinių 

šeimomis; 

     28.4. vertina mokinių ir pedagogų praktinio darbo rezultatus, kartu su bendrabučio savivalda 

nustato skatinimo ir drausminimo priemones. 

29.  Direktoriaus pavaduotojas aplinkai: 

29.1. užtikrina bendrabučio patalpų paruošimą naujiems mokslo metams ir 

šildymo sezonui, organizuoja smulkaus kosmetinio remonto, įvairių patikrų atlikimą; 

29.2. užtikrina bendrabučio pastatų, įrengimų, inventoriaus priežiūrą, remontą 

ir apsaugą, organizuoja ir kontroliuoja aptarnaujančio personalo darbą; 

29.3. rūpinasi bendrabučio sanitarinėmis sąlygomis, patalpų šildymu, aplinkos 

priežiūra ir tvarkymu.   

30.   Kitų gimnazijos bendrabučio darbuotojų – auklėtojų, naktinių auklėtojų, valytojų, 

darbininkų, virėjos, kiemsargio – funkcijos apibrėžtos jų pereiginėse instrukcijose. 

31. Aukščiausia gimnazijos bendrabučio savivaldos institucija, jungianti bendrabutyje 

gyvenančius mokinius, jų tėvus bei pedagogus svarbiausių veiklos uždavinių sprendimui, 

yra bendrabučio visuotinis susirinkimas. 

32. Visuotinis susirinkimas rengiamas mokslo metų pradžioje, pagal poreikį – mokslo metų 

eigoje ir mokslo metų pabaigoje. 

33. Mokslo metų pradžioje visuotinio susirinkimo metu išrenkama bendrabučio taryba, kuri 

svarsto įvairius mitybos, buities sąlygų, pamokų ruošos, estetinės aplinkos, švaros ir tvarkos 

bendrabutyje gerinimo klausimus, priima sprendimus, privalomus visiems bendrabučio 

gyventojams. 

    

 V. BENDRABUČIO, BENDRUOMENĖS NARIŲ TEISĖS, PAREIGOS IR 

ATSAKOMYBĖ 
 

34. Mokiniai turi teisę: 

34.1. nemokamai gauti informaciją apie galimybę gyventi bendrabutyje; 

34.2. gyventi bendrabutyje ir naudotis jo teikiamomis paslaugomis, esančiomis buitinėmis 

sąlygomis; 

34.3. kreiptis į bendrabučio auklėtoją įvairiais klausimais ir kartu juos spręsti; 

34.4. laisvalaikį leisti pagal savo norus ir pomėgius, jeigu tai nepažeidžia bendrabučio 

taisyklių; 

34.5. dalyvauti bendrabučio savivaldoje; 

34.6. gauti socialinę, psichologinę, informacinę pagalbą, sveikatos priežiūrą; 

34.7. po pamokų dalyvauti poreikius ir pomėgius tenkinančiuose neformaliojo ugdymo 

užsiėmimuose, savo mokyklos renginiuose, poilsio vakaruose, išvykose; 

34.8. saugiai jaustis bendrabutyje. 

35. Mokiniai privalo: 

35.1. laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir saugaus elgesio reikalavimų; 

35.2. laikytis bendrabučio dienotvarkės; 

35.3. vykdyti visus bendrabučio auklėtojų ir naktinių auklėtojų teisėtus prašymus ir 

nurodimus; 

35.4. pagarbiai elgtis su auklėtojais, naktiniais auklėtojais, bendrabutyje gyvenančiais 

mokiniais ir kitais bendrabučio bendruomenės nariais; 



35.5. sąžiningai vykdyti budėtojo bendrabutyje pareigas; 

35.6. tausoti bendrabučio inventorių, atlyginti už tyčia ar netyčia padarytą materialinę žalą; 

35.7. apsirūpinti individualiomis asmens higienos priemonėmis; 

35.8. aktyviai dalyvauti bendrabučio veikloje; 

35.9. priimti svečius bendrabutyje tik leidus bendrabučio auklėtojams; 

35.10. suderinti su bendrabučio auklėtoja bet kokio išvykimo iš bendrabučio, išskyrus 

pamokas, – į  neformaliojo ugdymo užsiėmimus, renginius, namus – ir grįžimo į 

bendrabutį laiką ir gauti jos leidimą; 

35.11. penktadieniais išvykti iš bendrabučio iki 16.00 valandos, išskyrus atvejus, kai 

dalyvaujama įvairiuose rajono ir mokyklos renginiuose, poilsio vakaruose, iš anksto 

informuojant apie  juos bendrabučio auklėtoją;  

35.12. nelaikyti bendrabutyje ir nevartoti alkoholinių gėrimų, tabako gaminių, nuodingų, 

narkotinių ir kitų svaiginamųjų medžiagų; 

35.13. visas iškilusias problemas ir klausimus spręsti su bendrabučio auklėtojomis; 

35.14. vykdyti kitus įsipareigojimus, nurodytus bendrabučio nuostatuose bei vidaus tvarkos 

taisyklėse. 

36. Tėvai (globėjai, rūpintojai) turi teisę:    

36.1. gauti informaciją apie savo vaiko elgesį; 

36.2. gauti informaciją apie vaikui sudarytas sveikas ir saugias gyvenimo bendrabutyje 

sąlygas; 

36.3. reikalauti, kad jų vaikui bendrabutyje būtų užtikrinta tinkama priežiūra; 

36.4. dalyvauti vaikų apgyvendinimo bendrabutyje procese; 

36.5. spręsti kartu su auklėtojais vaiko elgesio (pozityvias ir negatyvias) problemas, 

pašalinimo iš bendrabučio klausimus; 

36.6. remti bendrabutį materialiai, kuriant kambariuose jaukesnes gyvenimo sąlygas. 

38. Tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo: 

38.1. aprūpinti vaiką maistu, drabužiais, asmens higienos priemonėmis, kitais reikmenimis, 

būtinais gyvenant atskirai nuo šeimos; 

38.2. pasirūpinti vaikų estetine išvaizda; 

38.3. informuoti auklėtojas apie vaiko sveikatos ypatumus ir sutrikimus; 

38.4. bendradarbiauti su auklėtojomis, sprendžiant vaiko mokymo problemas, gyvenimo ir 

elgesio normas; 

38.5. atlyginti jų vaiko padarytą materialinę žalą bendrabučiui. 

39. Auklėtojos turi teisę: 

39.1.organizuoti auklėtinių polinkius, interesus bei poreikius atitinkančią veiklą; kontroliuoti 

mokinių dienotvarkės, bendrabučio vidaus tvarkos bei nuostatų laikymąsi, mokinių 

atvykimą ir išvykimą į bendrabutį, tvarką kambariuose; 

39.2. spręsti auklėjimo klausimus savarankiškai renkantis pedagoginės veiklos formas ir 

metodus; 

39.3. koreguoti tėvų ir sociokultūrinės aplinkos poveikį mokiniams; 

39.4. kartu su gimnazijos pedagogais, specialistais, psichologais, medikais spręsti auklėtinių 

sveikatos, saugos darbe, poilsio klausimus; 

39.5 kelti klausimą bendrabučio bendruomenėje dėl mokinių šalinimo iš bendrabučio, kitų 

poveikio priemonių taikymo; 

39.6. tobulinti savo kvalifikaciją kursuose bei seminaruose, atestuotis; 

39.7. burtis į visuomenines ir profesines organizacijas, savišvietos, kultūrines grupes, 

metodines grupes, būrelius ir susivienijimus; 

39.8. nustatyta tvarka gauti mokamas atostogas mokymo priemonėms rengti ir kvalifikacijai 

kelti, atostogauti vasarą; 

39.9. teikti pasiūlymus dėl gimnazijos vadovų vadybinės ir kolegų pedagogines veiklos; 

39.10. dalyvauti gimnazijos ir gimnazijos bendrabučio savivaldoje; 

39.11. dirbti savitarpio pagarba grįstoje, psichologiškai, dvasiškai ir fiziškai saugioje 

aplinkoje, turėti higienos reikalavimus atitinkančią ir tinkamai aprūpintą darbo vietą. 

40. Auklėtojos privalo: 

40.1. apgyvendinti mokinius bendrabutyje, padėti jiems įsikurti; 

40.2. supažindinti auklėtinius su bendrabučio vidaus tvarkos, darbo saugos, gaisrinės saugos 

taisyklėmis; 



40.3. užtikrinti auklėtinių saugumą ir priežiūrą, rūpintis jų gyvenimo sąlygų gerinimu; 

40.4. sudaryti auklėjamojo darbo planą; 

40.5. pasirinkti pedagoginės ugdomosios veiklos organizavimo būdus, formas ir priemones, 

neprieštaraujančias pedagoginei etikai, bendriesiems pedagogikos ir psichologijos 

reikalavimams; 

40.6. tirti auklėtinių polinkius, interesus, skatinti savarankiškam tobulėjimui, mokyti 

darbštumo, atsakomybės, pasitikėjimo, savarankiškumo ir reiklumo sau; 

40. 7.ugdyti auklėtinių vertybines nuostatas, pilietiškumą, su jais bendrauti demokratiškumo, 

humaniškumo principais; 

40.8. domėtis auklėtinių sveikata, ugdyti sveikos gyvensenos supratimą, formuoti higienos 

įgūdžius; 

40.9. gerbti kiekvieno auklėtinio  asmenybę; 

40.10. padėti auklėtiniams tenkinti jų saviraiškos ir saviugdos poreikius, plėtoti kultūrinius 

interesus; 

40.11. domėtis auklėtinių dienos ir savaitės krūvių, glaudžiai bendradarbiauti su klasių 

vadovais;  

40.12. kontroliuoti auklėtinių pasiruošimą pamokoms, bendradarbiauti su mokomųjų dalykų 

mokytojais; 

40.13. rūpintis bendrabučio patalpų švara, tvarka, bendrabučio ir aplinkos teritorijos 

priežiūra; 

40.14. organizuoti darbų saugos instruktažus bei civilinės saugos ir saugaus eismo 

užsiėmimus, instruktuoti auklėtinius, kaip saugiai atlikti pavestus darbus; 

40.15. aktyviai dalyvauti gimnazijos renginiuose; 

40.16. kontroliuoti auklėtinių pamokų lankomumą; 

40.17. prižiūrėti, kaip mokiniai vykdo bendrabučio nuostatus ir vidaus tvarkos taisykles, 

apie pažeidimus informuojant tėvus bei mokyklų administracijas; 

40.18. skiepyti savigarbą, pagarbą šalia gyvenantiems draugams, vyresniojo amžiaus 

žmonėms – tėvams, globėjams ir pedagogams; 

40.19. konsultuoti tėvus, globėjus, glaudžiai bendradarbiauti su jais, sprendžiant auklėtinių 

pedagogines ir psichologines problemas; 

40.20. į savivaldos procesą įtraukti miesto mokyklų pedagogus, kitus darbuotojus, rengti 

pokalbius su mokiniais higienos, kultūros klausimais; 

40.21. dalyvauti gimnazijos mokytojų tarybos posėdžiuose; 

40.22. vykdyti gimnazijos Tarybos nutarimus; 

40.23. nuolat gilinti pedagogines, psichologines žinias, plėsti savo akiratį; 

40.24. kiekvienais metais iki spalio 1d. parengti metinį veiklos planą, tvirtinamą gimnazijos 

direktoriaus;  

40.25. tvarkyti savo pedagogines veiklos ir kitus reikalingus dokumentus; 

40.26 visada laikytis bendrosios ir pedagoginės etikos normų. 

 

 

 

 

                           _______________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      

Rokiškio Juozo Tumo – Vaižganto 

gimnazijos bendrabučio nuostatų  

priedas 
 

                

 

ROKIŠKIO JUOZO TUMO-VAIŽGANTO GIMNAZIJOS BENDRABUČIO 

DIENOTVARKĖ 

 

DIENOTVARKĖ 

6.50.            Kėlimasis. 

6.50 - 7.30.  Savitvarka. 

7.00 - 7.40.  Pusryčiai. 

7.45-16.00.  Išėjimas į mokyklą. Pamokos. 

13.00-16.00.Pietūs. 

15.00-17.00. Laisvalaikis.  

17.00-19.30. Pamokų ruoša. 

18.00-18.30.Vakarienė. 

19.00-22.30.Savitvarka. Laisvalaikis. 

22.30 - 6.50.Miegas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Roiškio Juozo Tumo – Vaižganto 

gimnazijos bendrabučio nuostatų  

priedas 

 

BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS 

Bendrabučio gyventojai privalo: 

 

• laiku išeiti į mokyklą; 

• saugoti bendrabučio turtą; 

• palaikyti švarą ir tvarką kambariuose, bendrabučio patalpose ir teritorijoje; 

• laikytis bendrabučio dienotvarkės;  

• išklausyti saugaus elgesio instruktažus ir jų laikytis; 

• pranešti apie išėjimą iš bendrabučio auklėtojams raštu, registracijos sąsiuvinyje nurodant 

apsilankymo vietą ir grįžimo laiką; 

• I – VIII klasių mokiniai privalo grįžti iki 20.00 val., IX – XII klasių – iki 21.30 val. 

• grįžti pas tėvus ar globėjus penktadieniais ar prieššventinėmis dienomis. Nakvoti leidžiama dėl 

renginių mokykloje; 

• budėti pagal bendrabučio tarybos pirmininko sudarytą budėjimo grafiką; 

• mokslo metų pabaigoje  grąžinti jiems išduotą inventorių. 

 

 

• Bendrabutyje draudžiama: 

• rūkyti, laikyti ir  vartoti alkoholinius gėrimus, narkotines medžiagas ir kitus kvaišalus;        

• žaisti azartinius žaidimus; 

• naudoti psichologinio ir fizinio poveikio priemones tarp gyventojų; 

• be auklėtojų priežiūros griežtai draudžiama maudytis Rokiškio m. tvenkinyjenakvoti pas 

draugus, gimines ar kur kitur, išskyrus namus. 

• Mokiniai, nesilaikantys bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių, svarstomi bendrabučio tarybos 

posėdyje. Taisykles pažeidinėjantys nuolat ir piktybiškai, šalinami iš bendrabučio.  

 

 

 

 

 

 


