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VILNIAUS „ŠALTINIO“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus „Šaltinio“ pagrindinės mokyklos (toliau vadinama – mokyklos)
priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) parengtas vadovaujantis
Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.
2. Priėmimo į mokyklos bendrabutį aprašas nustato mokyklos mokiniams ir
ikimokyklinės bei priešmokyklinės ugdymo grupės vaikams (toliau vadinama – vaikams)
bendrabučio suteikimo, apgyvendinimo, gyvenimo jame ir apmokėjimo už jį tvarką.
3. Mokinių ir vaikų gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja Bendrabučio vidaus
tvarkos taisyklės, kurias Mokyklos tarybai pritarus tvirtina mokyklos vadovas.
4. Mokiniai ir vaikai priimami į bendrabutį vadovaujantis Lietuvos Respublikos
civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu ir šiuo aprašu.
II. BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
5. Bendrabutis suteikiamas mokyklos vadovo sprendimu.
6. Pirmumo teisę gyventi bendrabutyje turi mokiniai ir vaikai, kurie:
6.1. dėl turimų sutrikimų negali kasdien atvykti į mokyklą;
6.2. gyvena kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos;
6.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;
6.4. socialinę atskirtį ar šeimose fizinį ir psichologinį smurtą patiriantys vaikai;
6.5. tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu vaikai, kurių tėvai (globėjai, rūpintojai)
dirba pamaininį darbą;
6.6. gyventi gali būti priimami mokiniai ir vaikai ekstremaliu atveju policijos ar
Vaiko teisių apsaugos skyriaus prašymu;
6.7. mokiniai, kuriems taikomos minimalios priežiūros priemonės.
7. Esant bendrabutyje laisvų vietų apgyvendinami mokiniai ir vaikai atsižvelgiant į:
7.1. šeimos sudėtį (daugiavaikės šeimos);
7.2. materialinę padėtį;
7.3. tėvų (rūpintojų, globėjų) prašymą.
8. Sprendimas dėl mokinio apgyvendinimo mokyklos bendrabutyje priimamas per 35 darbo dienas, gavus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą ir pateiktus visus dokumentus įvardintus
mokyklos priėmimo į bendrabutį tvarkos apraše, patvirtinančius teisę gyventi mokyklos
bendrabutyje.
III. APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
9. Dėl vaiko apgyvendinimo mokyklos bendrabutyje turi teisę teikti prašymus tėvai
(globėjai, rūpintojai) pateikiant atitinkamus dokumentus:
9.1. prašymas (pildomas mokykloje);

9.2. vaiko gimimo liudijimas;
9.3. vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) asmens dokumentas;
9.4. pažyma apie deklaruotą gyvenamąją vietą;
9.5. pažyma apie šeimos sudėtį;
9.6. vaiko sveikatos pažyma;
9.7. pažyma apie gaunamą socialinę paramą;
9.8. kitus dokumentus, nurodančius pirmumo teisę gyventi mokyklos bendrabutyje.
10. Esant būtinybei (vaiko interesų užtikrinimas, tėvų (globėjų, rūpintojų) vengimas
prisiimti atsakomybę ir atlikti savo pareigas vaiko atžvilgiu) prieš apgyvendinant ikimokyklinio ir
priešmokyklinio amžiaus vaikus bendrabutyje, mokykla derina vaiko apgyvendinimą su
miesto/rajono savivaldybių vaiko teisių apsaugos skyriais.
11. Ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikai apgyvendinami bendrabutyje
mokyklos sprendimu jeigu:
11.1. vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) išgyvena sunkumus (vienas arba abu) yra
netekę darbo;
11.2. vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatyta sveikatos sutrikimų ar kitų
priežasčių, dėl kurių netenkinami vaiko prigimtiniai, kultūriniai, socialiniai ir pažintiniai poreikiai;
11.3. vyko ar vyksta skyrybų procesas;
11.4. vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) įrašyti į ieškomų, dingusių be žinios sąrašus;
11.5. vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų) atlieka privalomąją karo tarnybą.
12. Vaikai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nuo 3 metų amžiaus.
13. Dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis, kurioje nurodomos sutarties
šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai.
Sutartis registruojama mokykloje.
14. Mokykla užtikrina, kad mokiniams ir vaikams būtų sudarytos tinkamos
gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina bendrabutį baldais ir kitu būtinu
inventoriumi).
15. Apsigyvenę mokyklos bendrabutyje mokiniai ir vaikų tėvai (globėjai, rūpintojai)
supažindinami su Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
16. Mokiniai, nesilaikantys Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ar padarę
materialinę žalą bendrabučio patalpoms, įrenginiams, baldams ar inventoriui, atsako įstatymų ir kitų
teisės aktų nustatyta tvarka.
17. Bendrabutį rekonstruojant, remontuojant ar dėl kitų svarbių priežasčių mokiniai
mokyklos vadovo sprendimu gali būti perkeliami į kitas gyvenamąsias patalpas, nebloginant
gyvenimo sąlygų.
18. Paaiškėjus atvejams, kad vaiko tėvai išvykę į užsienį ar galimai stokoja
socialinių įgūdžių bei aplaidžiai atlieka tėvų pareigas, mokyklos socialinis pedagogas informuoja
miesto/rajono, savivaldybės administracijos Vaiko teisių apsaugos skyrių.
19. Mokinių ir vaikų, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, maitinimas
organizuojamas bei apmokėjimas už maitinimą nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro bei Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.
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