
 

Roiškio Juozo Tumo – Vaižganto 

gimnazijos bendrabučio nuostatų  

priedas 

 

 

MOKINIO PRIĖMIMO Į MOKYKLOS BENDRABUTĮ SUTARTIS 

 

 

20    m. …………..…… d.  Nr.….. 

 

 

 

Rokiškio Juozo Tumo- Vaižganto gimnazija, (kodas __________ ), atstovaujama mokyklos  

 

direktoriaus _______________________________, ir mokinys/mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas)  
  (vardas, pavardė)    (reikalingą žodį pabraukti) 
 

__________________________________________________________________sudarė šią sutartį: 
              (vardas, pavardė, adresas) 
 

 

 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

1. Šia sutartimi mokykla įsipareigoja mokinį apgyvendinti mokyklos bendrabutyje, o mokinys 

įsipareigoja laikytis bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių. 

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI IR TEISĖS 

 

2. Mokykla įsipareigoja: 

2.1. užtikrinti higienos normas atitinkančias gyvenimo sąlygas bendrabutyje;  

2.2. užtikrinti mokinio saugumą jo buvimo bendrabutyje metu; 

2.3. aprūpinti mokinį švaria patalyne ir patalpų higienai palaikyti būtinais reikmenimis; 

2.4. užtikrinti galimybę naudotis mokyklos bendrabučio inventoriumi; 

2.5. organizuoti maitinimą; 

2.6. teikti socialinę, pedagoginę pagalbą; 

2.7. užtikrinti mokinio užimtumą, namų darbų atlikimo kontrolę, laisvalaikį; 

2.8. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio elgesio problemas; 

2.9. pasirašytinai supažindinti mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus ) su bendrabučio vidaus 

tvarkos taisyklėmis. 

2.10. susirgus mokiniui, nedelsdama informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), medicinos 

darbuotojus, esant būtinumui, iškviesti greitąją medicinos pagalbą. 

            3. Mokykla turi teisę: 

 3.1.skirti drausminę nuobaudą mokiniui, pažeidusiam bendrabučio vidaus tvarkos 

taisykles; 

 3.2.pašalinti mokinį iš bendrabučio už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą, 

prieš tai mokinio elgesį apsvarsčius Mokyklos tarybos posėdyje. 

4. Mokinys mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) įsipareigoja: 

4.1. pasirašytinai susipažinti su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis; 

4.2. atvykti į bendrabutį nustatytu laiku; 

            4.3.rūpintis mokinio sveikata, asmens higiena, laiku pateikti informaciją apie susirgimus; 

            4.4.susirgus mokiniui, jį gydyti medicinos įstaigoje ar namuose kol pasveiks; 



            4.5. domėtis mokinio ugdymosi rezultatais, bendrauti su bendrabučio auklėtojais; 

            4.6.atvykti į mokyklą bendrabučio auklėtojų ar administracijos kvietimu; 

4.7. atlyginti padarytą materialinę žalą; 

    5. Mokinys, mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) turi teisę: 

          5.1. gauti visą informaciją apie mokinio elgesį ir sveikatą; 

          5.2. norėdamas nutraukti šią sutartį, pateikti raštišką prašymą mokyklos direktoriui. 

 

 

III. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos. 

            6. Sutartis galioja vienerius mokslo metus. 

            7. Sutartis gali būti nutraukta: 

7.1. mokiniui išvykus mokytis į kitą ugdymo įstaigą; 

7.2. mokinio iki 14 metų tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą; 

7.3. mokiniui nuo 14 iki 18 metų pateikus rašytinį prašymą ir turint tėvų (rūpintojų) sutikimą; 

7.4. pašalinus mokinį už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimą. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

8. Šalių ginčai dėl šios sutarties vykdymo sprendžiami derybomis, o šalims nesusitarus, 

Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. 

 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Direktorius 

A.V. 

……………………………………………… 

(vardas, pavardė, parašas) 

Mokinys/mokinio tėvas (globėjas) 

 

………………………………………………. 

(vardas, pavardė, parašas) 

 

 

________________________ 

 


