
PATVIRTINTA 

Šiaulių „Dermės“ mokyklos  

direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 

20 d. Nr. V1-260 

 

ŠIAULIŲ „DERMĖS“ MOKYKLOS BENDRABUČIO 

NUOSTATAI 

 

I.BENDROJI DALIS 

 

1. Bendrabutis yra mokyklos struktūrinis padalinys. 

2. Jame, steigėjo nustatyta priėmimo į bendrabutį tvarka, mokslo metais 

apgyvendinami tik mokykloje besimokantys  mokiniai. 

3. Bendrabutyje gyvenančių mokinių grupės komplektuojamos iš to paties arba 

skirtingo amžiaus vaikų. Vaikų skaičius grupėje: 8–12 mokinių. 

4. Šiam padaliniui vadovauja ir už jo veiklą atsako neformaliojo švietimo skyriaus 

vedėjas, kuris užtikrina bendrabutyje su vaikais dirbančių darbuotojų darbo priežiūrą, kartu su 

mokyklos bendrosios praktikos slaugytoju kontroliuoja bendrabučio gyvenamųjų patalpų higieninę 

sanitarinę tvarką. 

5. Už ūkinę veiklą bendrabutyje atsako direktoriaus pavaduotojas ūkiui, kuris užtikrina 

saugią aplinką bendrabutyje: kontroliuoja inventoriaus, sanitarinių bei šildymo mazgų priežiūrą, 

planingus remonto darbus, aptarnaujančiojo personalo darbuotojų darbą. 

6. Bendrabutyje dirbantys pedagogai ir kt. asmenys vadovaujasi: 

6.1. Lietuvos higienos norma HN 124:2009 „Vaikų socialinės globos įstaigos: 

bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos respublikos socialinės apsaugos ir 

darbo ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-71; 

6.2. mokyklos nuostatais; 

6.3. mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis; 

6.4. šiais nuostatais.  

7. Bendrabučio darbuotojų (auklėtojų, naktinių auklių, aptarnaujančiojo personalo) 

kompetenciją, teises, pareigas ir atsakomybę nustato jų pareigybių aprašymai. 

8. Bendrabučio nuostatai reglamentuoja mokyklos bendrabučio veiklos organizavimą.  

 

II. BENDRABUČIO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR FUNKCIJOS 

 

9. Tikslas – bendrabutyje gyvenančių mokinių ugdymas, neformaliojo švietimo 

paslaugų teikimas. 

10. Funkcijos: 

10.1. formuoti teigiamą bendruomenės mikroklimatą, nuoširdžius, tolerantiškus, šiltus 

tarpusavio santykius; 

10.2. atsižvelgiant į vaikų individualybę, sveikatos būklę, puoselėti jų dvasines ir 

fizines galias, sudaryti saviraiškos galimybes, tobulinti bendrąsias, socialines emocines ir asmenines 

kompetencijas; 

10.3. ugdyti vertybines nuostatas, tvirtus gyvenimo įgūdžius; 

10.4. teikti socialinę pedagoginę, psichologinę ir kt. pagalbą; 

10.5. užtikrinti higienos normas atitinkančias gyvenimo sąlygas bendrabutyje; 

10.6. užtikrinti mokinio saugumą jo buvimo bendrabutyje metu; 

10.7. aprūpinti mokinį švaria patalyne ir patalpų higienai palaikyti būtinais 

reikmenimis; 

10.8. organizuoti maitinimą. 

 



III. MOKINIŲ PRIĖMIMO Į BENDRABUTĮ TVARKA 

 

11. Mokiniai, gyvenantys ne Šiaulių mieste, gali gyventi mokyklos bendrabutyje: tėvai 

(globėjai, rūpintojai) pateikia direktoriaus vardu prašymą ir sudaro mokinio priėmimo į bendrabutį 

sutartį.  

12. Mokiniams iš kitų rajonų leidžiama mokyklos bendrabutyje gyventi ir 

šeštadieniais, sekmadieniais bei švenčių dienomis: 

12.1. konkrečiam savaitgaliui arba švenčių dienomis grupė formuojama pagal atskirą 

mokyklos direktoriaus įsakymą (įsakymo pagrindas – tėvų arba globėjų (rūpintojų) žodinis 

pageidavimas ar kt. informacinis pranešimas); 

13. Mokiniai mokyklos bendrabutyje apgyvendinami nemokamai Lietuvos 

Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. 

 

IV. MOKINIŲ IŠLEIDIMO IŠ BENDRABUČIO TVARKA 

 

14. Laisvalaikiui ar kitam trumpalaikiam tikslui mokiniai iš bendrabučio išleidžiami, 

bet turi grįžti iki 20.00 val. 

15. P–5 klasių mokiniai išvyksta tik lydimi grupės auklėtojo ar kito atsakingo asmens. 

16. Vyresniųjų klasių mokiniai iš bendrabučio gali išvykti pateikę prašymą, nurodę 

išvykimo tikslą ir gavę tuo metu dirbančio auklėtojo leidimą. 

17. Bendrabutyje gyvenantys mokiniai pas tėvus (globėjus, rūpintojus) penktadieniais 

(po pietų) išleidžiami: 

17.1. turint tėvų ir globėjų prašymą, o 16 metų – savarankiškai; 

17.2. P–3 klasių mokiniai išvyksta tik su tėvais (globėjais, rūpintojais) ar kitais 

suaugusiais šeimos nariais. 

18. Mokinius penktadieniais išleidžia auklėjamojo darbo grafike nurodyti auklėtojai.  

19. Mokiniai iš tėvų (globėjų, rūpintojų) grįžta pirmadienio rytą iki 8.30 val. 

20. Mokiniui negrįžus į bendrabutį iki 21.00 val., jį išleidęs auklėtojas informuoja  

mokyklos administraciją, tėvus. 

21. Mokiniui negrįžus į mokyklą per naktį, auklėtojas informuoja mokyklos 

administraciją, policijos pareigūnus.  

22. Susirgus vaikui suteikiama tik pirmoji medicininė pagalba ir / ar esant reikalui 

veža į gydymo įstaigą. Medicinos personalas skubiai informuoja mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus) dėl sergančio vaiko pasiėmimo iš mokyklos. Mokyklos medikai gydymo paslaugų 

neteikia. 

 

V. MOKINIŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

23. Mokinių maitinimas organizuojamas vadovaujantis Higienos norma HN 124:2009 

„Vaikų globos įstaigos. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinta Lietuvos respublikos 

socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugsėjo 1 d. Nr. V-714.   

24. Mokiniai maitinami keturis kartus per parą (pusryčiai, pietūs, pavakariai, 

vakarienė). 

25. Mokiniai ir tėvai (globėjai, rūpintojai) turi galimybę susipažinti su kiekvienos 

dienos meniu TAMO, elektroninėje mokyklos svetainėje adresu www.dermesm.lt ar mokyklos 

valgykloje. 

26. Maitinimo laikas nustatomas pagal grafiką, kuriame nurodytas kiekvienos klasės 

maitinimo laikas. 

27. Maitinimas organizuojamas vadovaujantis Šiaulių miesto specialiosios paskirties 

mokykloms skirtais 15 dienų valgiaraščiais. 

28. Kasdienį valgiaraštį tvirtina mokyklos direktorius bei ikimokyklinio skyriaus 

vedėjas. 



29. Vadovaujantis rekomendacijomis ir srautų valdymu valgymo laikas skirstomas 

mokiniams, kurie gyvena mokyklos bendrabutyje: 

29.1. Pusryčiai 7.45-8.00 (5–10 kl.), 8.10-8.30 (P–4 kl.); 

29.2. Pietūs 11.45-12.10 (P–1 kl.), 12:50–13:15 (2–4 kl.), 13.55-14.15 (5–10 kl.); 

29.3. Pavakariai 15.15-15.30 (P–1 kl.), 15:40–15:55 (2–4 kl.) 16.05 – 16.15 (5–10 kl.); 

29.4. Vakarienė 19.00-19.20 (P–4 kl.), 19.40–20.00 (5–10 kl.). 

30. Mitybos piniginių išlaidų normos vienam mokiniui per dieną: besimokantiems 

pagal pradinio ugdymo programas – 3,00 €; 

30.1. P–4 klasių: 

30.1.1. pusryčiai – 0.56 €; 

30.1.2. pietūs – 1,50 €; 

30.1.3. pavakariai – 0,36 €; 

30.1.4. vakarienė – 0,58 €; 

Besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programas – 3,30 €; 

30.2. 5-10 klasių: 

30.2.1. pusryčiai – 0,58 €; 

30.2.2. pietūs – 1,80 €; 

30.2.3. pavakariai – 0,38 €; 

30.2.4. vakarienė – 0,54 €. 

30.3. Mokiniui, gyvenančiam mokyklos bendrabutyje sekmadieniais ir švenčių 

dienomis vienos dienos norma didinama 0,30 €; 

31. Mitybos žiniaraščių kasdieninę apskaitą atsako socialinis pedagogas, grupių 

auklėtojai ir klasių vadovai. 

32. Už mokinių priežiūrą maitinimo metu atsako pedagogai pagal mokyklos 

direktoriaus patvirtintą grafiką. 

33. Valgykloje pusryčių, pavakarių ir vakarienės metu stalus dengia budinčios klasės 

mokiniai, prižiūrimi mokytojo. 

34. Maitinimų metu likusios porcijos išdalinamos tos pačios klasės ar grupės 

mokiniams, tai fiksuojant porcijų nurašymo akte. 

35. Mokiniams išduodamų iš valgyklos maisto produktų (porcijų) tikrinimo komisija 

kartą per mėnesį sveria mokiniams išduodamas maisto porcijas, rastus trūkumus fiksuoja tikrinimo 

akte. 

36. Mokiniai turi teisę reikšti raštu pageidavimus ir nusiskundimus Mokinių taryboje. 

 

VI. DIENOS REŽIMO ORGANIZAVIMO TVARKA 

 

37. Dienos režimas bendrabutyje organizuojamas atsižvelgiant į mokinių amžiaus 

grupes. 

38. Mokiniai laikosi nustatyto dienos režimo: 

 
7.00–7.45 Mokinių kėlimas, savitvarka 

7.45–8.00 Stalų dengimas, pusryčiai (5–10 kl.) 

8.00–8.30 Stalų dengimas, pusryčiai (P–4 kl.) 

8.30–9.10  1 pamoka 

9.10–9.25 Pusryčiai (antri) 

9.25–10.05  2 pamoka 

10.05–10.15 Pieno programa P–4 kl. 

10.15–10.55  3 pamoka 

10.55–11.05 Vaisių pertrauka 5–10 kl. 



11.05–11.45  4 pamoka 

11.45–12.10 Pietūs P–1 kl. 

12.10–12.50 5 pamoka 

12.50–13.15 Pietūs 2–4 kl. 

13.15–13.55 6 pamoka 

13.55–14.15 Pietūs 5–10 kl. 

14.15–14.55 7 pamoka 

15.00–15.15 Stalų dengimas 

15.15–15.30 Pavakariai P–1 kl. 

15.30–15.40 Stalų dengimas 

15.40–15.55 Pavakariai 2–4 kl. 

15.55–16.05 Stalų dengimas 

16.05–16.15 Pavakariai 5–10 kl. 

16.15–17.45 Pamokų ruoša 

17.45–19.00 Laisvalaikis P–4 kl. 

17.45–19.40 Laisvalaikis 5–10 kl. 

18.40–19.00 Stalų dengimas 

19.00–19.20 Vakarienė P–4 kl. 

19.20–19.40 Stalų dengimas 

19.40–20.00 Vakarienė 5–10 kl 

19.20–20.00 Laisvalaikis P–4 kl. 

20.00–20.40 Savitvarka P–10 kl. 

20.40–21.00 Pasiruošimas miegui P–10 kl. 

21.00–7.00 Miegas P–10 kl. 

 

39. Už mokinių priežiūrą, savitvarką, kambarių tvarką, maitinimą rytinio kėlimo metu 

atsako mokinius keliantys auklėtojai.  

40. Neformalųjį  mokinių švietimą organizuoja ir už jų saugumą atsako grupių 

auklėtojai. 

41. Pagal poreikį gali būti rekomenduojamas popietinis poilsis P–1 klasių mokiniams. 

 

VII. BUDĖJIMO BENDRABUTYJE TVARKA 

 

42. Budėjimas bendrabutyje organizuojamas pagal budėjimo grafiką. 

43. Budėjimas prasideda pirmadienį 8 val. ir baigiasi penktadienį 15 val. 

44. Už tvarką, švarą bendrabutyje atsako budinti grupė ir jos auklėtojas. 

45. Budėtojai neleidžia į bendrabutį pašalinių asmenų. 

46. Apie pasitaikančius bendrabučio taisyklių pažeidimus, budintys mokiniai  skubiai 

praneša auklėtojui, mokyklos vadovams.  

47. P–2 klasių miegamuosius valo valytojai, susitvarkyti padeda naktinė auklė, 

keliantys auklėtojai. 

48. Vyresniųjų klasių mokiniai miegamuosius tvarko ir valo patys. 

49. Miegamuosius kambarius tvarko budintys mokiniai pagal grupių auklėtojų 

sudarytus budėjimo grafikus. 

50. Budintysis turi nuvalyti dulkes, išnešti šiukšles, išvėdinti patalpas. 



51. Vieną dieną per savaitę grupių auklėtojai organizuoja švaros ir tvarkos popietę 

(mokinių maudymas, miegamųjų valymas ir tvarkymas). 

Valytojai organizuoja viso bendrabučio valymą, atlieka dezinfekciją ir vėdinimą pagal 

visas higienos normas ir saugumo reikalavimus. 

52. Savaitgaliais ir švenčių dienomis budėjimą bendrabutyje organizuoja tuo metu 

dirbantys auklėtojai. 

 

VIII. MOKINIŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 

 

53. Mokiniams, gyvenantiems bendrabutyje, sudarytos tinkamos gyvenimo ir poilsio 

sąlygos. Mokiniai turi teisę: 

53.1 . žiūrėti televizorių, klausytis muzikos savo kambariuose; 

53.2 . gauti kokybišką patalynę, rankšluosčius; 

53.3 . dalyvauti neformaliojo švietimo  būrelių veikloje, mokyklos savivaldoje; 

53.4  susirgus įspėti auklėtoją, naktinę auklę ir kreiptis pirmosios medicininės pagalbos 

į mokyklos slaugytoją. 

54. Mokiniai privalo: 

54.1. žinoti ir laikytis bendrabučio tvarkos, mokinių elgesio taisyklių; 

54.2. tausoti bendrabučio inventorių, elektros energiją, vandenį ir šilumą, savo ir 

draugų daiktus; 

54.3. palaikyti tvarką ir švarą savo kambariuose, bendro naudojimosi patalpose, 

teritorijoje; 

54.4. laikytis asmens higienos reikalavimų; 

54.5. ramybės metu nekelti triukšmo, nevaikščioti po kitus kambarius; 

54.6. išeinant iš kambario išjungti šviesą,  uždaryti langus, nepalikti įjungtų elektros 

prietaisų, ir TV budėjimo režime; 

54.7. atlyginti žalą  už sugadintą inventorių mokyklos nustatyta tvarka; 

54.8. grįžti į bendrabutį iki 20.00 val.; 

54.10. gerbti vienas kitą, netrukdyti draugams ilsėtis; 

54.11. vadovaujantis Mokyklos vidaus tvarkos taisyklėmis išjungti mobiliuosius 

telefonus pamokų ruošos metu ir nuo 21.00 val. iki 7.00 val. ramybės metu. 

54.12. mokyklos patalpose avėti šlepetes ar kitą švarią avalynę. 

55. Mokiniams draudžiama: 

55.1. P–5 klasių mokiniams išeiti iš bendrabučio be grupės auklėtojo; 

55.2. 6–10 klasių mokiniams išeiti iš bendrabučio be grupės auklėtojo leidimo; 

55.3. be auklėtojo leidimo pernešti inventorių, pereiti gyventi į kitą kambarį, pakeisti 

durų užraktus; 

55.4. klijuoti kambariuose ant sienų ir durų bet kokias iškarpas; 

55.5. įsileisti pašalinius asmenis į bendrabučio patalpas; 

55.6. apnakvindinti pašalinius asmenis; 

55.7. gerti svaiginamuosius gėrimus, rūkyti, vartoti psichiką veikiančias medžiagas; 

55.8. naudoti fizinį ir psichologinį smurtą; 

55.9. laikyti prie asmeninių daiktų vaistus, juos vartoti savarankiškai. 

56. Atsakomybė pažeidus bendrabučio tvarkos taisykles: pažeidus bendrabučio 

tvarkos taisykles, mokiniams skiriamos nuobaudos: pranešimas tėvams (globėjams, rūpintojams), 

pastaba, įspėjimas, svarstymas Mokinių taryboje, papeikimas, griežtas papeikimas ir šalinimas iš 

bendrabučio.  

 

IX. GRUPĖS AUKLĖTOJŲ TEISĖS, PAREIGOS, ATSAKOMYBĖ 

 

57. Grupės auklėtojai gali: 

57.1. reikalauti, kad darbdavys užtikrintų saugias ir sveikas darbo sąlygas; 



57.2. gauti metodinę pagalbą iš mokyklos vadovų, medicinos darbuotojų, socialinio 

pedagogo, logopedo; 

57.3. kartu su administracija spręsti mokinių gyvenimo bendrabutyje sąlygų, 

užimtumo gerinimo, saugumo užtikrinimo, darbuotojų darbo sąlygų gerinimo klausimus;  

57.4. teikti siūlymus, išreikšti savo nuomonę susirinkimų, pasitarimų metu; 

57.5. dalyvauti mokyklos savivaldos institucijų veikloje. 

58. Grupės auklėtojai privalo: 

58.1. atsakingai ir teisingai tvarkyti dokumentaciją; 

58.2. laikytis visų norminiuose dokumentuose nurodytų reikalavimų, 

reglamentuojančių mokinių neformalųjį švietimą; 

58.3. užtikrinti mokinių saugumą, ugdyti sveikos gyvensenos įgūdžius, vykdyti 

prevencinį darbą; 

58.4. grupių auklėtojai kiekvieną dieną 20.30–21.00 val. perduoti žinias apie mokinius 

naktinėms auklėms; 

58.5. auklės 21.30 val. perduoti informaciją apie miegamuosiuose esančius mokinius 

priešgaisrinės apsaugos tarnybai; 

58.6. mokiniui savavališkai pasišalinus iš bendrabučio, su juo dirbęs darbuotojas turi 

surasti mokinį ir pristatyti jį į įstaigą; 

58.7. mokiniui negrįžus į bendrabutį iki 21.00 val. su juo dirbęs auklėtojas turi 

informuoti mokyklos vadovą; 

58.8. pareikalauti iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštiško prašymo dėl vaikui skirtų vaistų 

vartojimo, nurodant vaistų pavadinimą, vartojimo dozę bei išrašiusio receptą gydytojo pavardę. 

59. Už mokinių atsivežtus asmeninius daiktus grupių auklėtojai neatsako. 

 

 

X. BAIGIAMOJI DALIS 

 

60. Bendrabučio nuostatai gali būti keičiami ir papildomi keičiantis įstatymams, 

kitiems teisės aktams ar darbo organizavimo tvarkai Šiaulių „Dermės“ mokykloje. 

61. Bendrabučio nuostatų pakeitimus ar papildymus tvirtina mokyklos direktorius.  

 

 

__________________ 
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