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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠIAULIŲ LOGOPEDINĖS MOKYKLOS 
 BENDRABUTĮ TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Mokinių priėmimo į Šiaulių logopedinės mokyklos bendrabutį tvarka (toliau 
vadinama – Tvarka) nustato mokinių priėmimo į bendrabutį, išvykimo ir šalinimo iš jo sąlygas. 

2. Tvarka parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo (2011 m. 
kovo 17d. Nr. XI-1281) nauja redakcija, Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 
74-2262), Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Nr. VIII-2018, 2000 10 12, Žin., 2000, 
Nr. 91-2832 (2000 10 27) kitų teisės aktų nuostatomis. 

II. MOKINIŲ PRIĖMIMAS 
 

3. Mokyklos bendrabutyje apgyvendinami įvairių savivaldybių P-10 klasių mokiniai, 
turintys PPT nukreipimą mokytis Šiaulių logopedinėje mokykloje 

4. Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai. 
5. Pirmumo teisę turi: 
5.1. mokiniai, kurie dėl savo gyvenamosios vietos negali kas dieną saugiai ir patogiai 

atvykti į mokyklą ir grįžti namo; 
5.2. socialinę atskirtį patiriantys mokiniai, neturintys patenkinamų sąlygų ugdytis 

namuose, Vaiko teisių apsaugos tarnybos teikimu. 
6. Pageidaujančio apsigyventi mokyklos bendrabutyje mokinio tėvai (globėjai, 

rūpintojai) mokyklos direktoriui pateikia motyvuotą prašymą. 
7. Dėl mokinio apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis pagal šios Tvarkos 

priede nustatytą pavyzdinę formą. 
7.1. už vaikus jų vardu šios Tvarkos 7 punkte nurodytą sutartį su mokykla sudaro tėvai 

ar globėjai. 
8. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) nuo mokesčio už maitinimą atleidžiami. 

Maitinimas organizuojamas bei apmokėjimas užmaitinimą nustatomas vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymo Nr. ĮSAK-59 „Dėl 
Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo mokyklos bendrabutyje, 
tvarkos aprašo patvirtinimo„ (Žin., 2008, Nr. 129-4929) 8 punktu. 

9. Sutartis registruojama mokykloje. 
10. Mokinio apgyvendinimas bendrabutyje įforminamas direktoriaus įsakymu. 
11. Priimamą į bendrabutį mokinį ir jo tėvus (globėjus, rūpintojus) grupių auklėtojai 

pasirašytinai supažindina su bendrabučio taisyklėmis, patvirtintomis mokyklos direktoriaus 
įsakymu. 

 

III. MOKINIŲ IŠVYKIMAS IR ŠALINIMAS IŠ BENDRABUČIO 
 

12. Mokinys laikomas išvykusiu iš bendrabučio: 
12.1. mokiniui išvykus mokytis į kitoje vietovėje esančią mokyklą; 

http://www3.lrs.lt/cgi-bin/preps2?Condition1=111848&Condition2=


12.2. mokinio tėvams (globėjams) pateikus rašytinį prašymą; 
13. Mokinio išvykimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 
14. Mokinys, pažeidęs bendrabučio vidaus tvarkos taisykles, gali būti šalinamas iš 

bendrabučio: 
14.1. mokinio padarytą pažeidimą apsvarsčius mokyklos tarybos posėdyje ir priėmus 

atitinkamą nutarimą; 
14.2. svarstant padarytą pažeidimą, į mokyklos tarybos posėdį kviečiami mokinio 

tėvai (globėjai, rūpintojai); 
14.3. svarstant klausimą dėl vaiko iš socialinės rizikos šeimos šalinimo iš bendrabučio, 

privalo dalyvauti Vaiko teisių apsaugos tarnybos atstovas. 
15. Šalinamo iš bendrabučio mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai), nedalyvavę svarstant 

klausimą dėl  mokinio šalinimo iš bendrabučio, su priimtu mokyklos tarybos nutarimu 
supažindinami per 3 darbo dienas po jo priėmimo. 

16. Mokinio pašalinimas įforminamas direktoriaus įsakymu. 
17. Išvykus mokiniui arba pašalinus jį iš bendrabučio, sutartis dėl jo apgyvendinimo 

bendrabutyje laikoma nutraukta.  
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