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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO
BENDRABUTĮ TVARKOS APRAŠAS
I. SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių priėmimo į Plungės specialiojo ugdymo centro (toliau Centro) bendrabutį
tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato mokinių Centro bendrabučio suteikimo, priėmimo,
apgyvendinimo, gyvenimo ir apmokėjimo tvarką.
2. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 36
straipsnio 4, 6 dalių nuostatomis, Centro nuostatais, Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
II. SKYRIUS
BENDRABUČIO SUTEIKIMAS
3. Bendrabutis suteikiamas Centro mokiniams, atvykusiems iš šalies rajonų, miestų.
4. Centro bendrabutis gali būti suteikiamas mokiniams ir vaikams šalies mastu,
turintiems raidos sutrikimų, kuriems teikiamos švietimo pagalbos ir konsultavimo paslaugos.
5. Išimtiniais atvejais, suderinus su Savivaldybės vykdomąja institucija ar jos įgaliotu
asmeniu, bendrabutis gali būti suteikiamas ir Plungės mieste gyvenantiems mokiniams.
6. Bendrabutis mokiniams suteikiamas Centro direktoriaus įsakymu.
III. SKYRIUS
APGYVENDINIMAS IR GYVENIMAS BENDRABUTYJE
7. Mokiniai į Centro bendrabutį priimami vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymu
Centro direktoriui. 18 metų ir vyresni mokiniai prašymą gali teikti savo vardu.
8. Mokinio priėmimas į bendrabutį įforminamas Mokinio priėmimo į centro
bendrabutį sutartimi (dviem egzemplioriais) (1 priedas), kurioje nurodomos sutarties šalys, jų
teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties terminas, jos keitimo, nutraukimo pagrindai.
9. Centras užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos ir saugios gyvenimo,
mokymosi ir poilsio sąlygos bendrabutyje (aprūpina apgyvendintus mokinius bendrabutyje
patalyne, baldais ir kitu būtinu inventoriumi).
10. Apsigyvenę Centro bendrabutyje mokiniai pasirašytinai supažindinami su
Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis.
11. Mokiniai (jų tėvai ar globėjai) už piktybiškai bendrabutyje padarytą žalą atlygina
įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
12. Mokinių, gyvenančių Centro bendrabutyje, maitinimas organizuojamas
vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. sausio 17 d. įsakymu
Nr. ISAK-59 „Dėl Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių bendrojo lavinimo
mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašo patvirtinimo“ ( 2011m. rugsėjo 6 d. įsakymo Nr. V-1642
redakcija).
IV. SKYRIUS
CENTRO BENDRABUČIO FINANSAVIMAS
13. Mokinių gyvenimo Centro bendrabutyje išlaidos finansuojamos vadovaujantis
Švietimo įstatymo 36 str. 6 punktu ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos
numatyta tvarka.

V. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Priėmimą į Centro bendrabutį vykdo Centro direktorius ir Švietimo pagalbos ir
konsultavimo skyriaus vedėjas.
15. Mokinių priėmimo į bendrabutį tvarkos aprašas aptariamas Centro taryboje.
16. Mokinių priėmimo į Centro bendrabutį tvarkos aprašą tvirtina Centro direktorius.
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MOKINIO (VAIKO) PRIĖMIMO Į PLUNGĖS SPECIALIOJO UGDYMO CENTRO
BENDRABUTĮ SUTARTIS
20_____ m. __________________ d. Nr.
Plungės specialiojo ugdymo centras, 190986017, Mendeno g. 4, Plungė, LT-90143
( mokyklos pavadinimas, kodas, adresas)
(toliau – paslaugos teikėjas), atstovaujamas
direktoriaus___________________________________________________________________
(vardas, pavardė, pareigos)
viena šalis ir tėvas/globėjas (reikalingą žodį pabraukti) (toliau – Klientas), atstovaujantis
vaiko interesus,______________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
(tėvo vardas, pavardė, adresas, telefonas)
kita šalis, sudaro šią sutartį:
I. SUTARTIES OBJEKTAS
Paslaugos teikėjas įsipareigoja Kliento sūnų/dukrą (globotinį, globotinę)
________________________________________________________________________
(vardas, pavardė, asmens kodas)
apgyvendinti Plungės specialiojo ugdymo centro bendrabutyje (Mendeno g. 4, Plungė)
ir sudaryti tinkamas gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas.
II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI
1. Paslaugos teikėjas įsipareigoja:
1.1. užtikrinti sveikas ir saugias gyvenimo, mokymosi ir poilsio sąlygas jo buvimo
bendrabutyje metu;
1.2. užtikrinti galimybę naudotis Centro bendrabučio inventoriumi;
1.3. teikti socialinę, pedagoginę pagalbą;
1.4. informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio elgesio problemas;
1.5. pasirašytinai supažindinti mokinį, jo tėvus (globėjus, rūpintojus) su bendrabučio
vidaus tvarkos taisyklėmis;
1.6. susirgus mokiniui, nedelsiant informuoti tėvus (globėjus, rūpintojus), medicinos
darbuotojus, esant būtinumui, iškviesti greitąją medicinos pagalbą.
1.7. rūpintis ir reikalauti, kad visi bendruomenės nariai (darbuotojai, vaikai, tėvai) laikytųsi
įstaigos vidaus tvarkos taisyklių;
1.8. mokiniui pažeidus bendrabučio vidaus tvarkos taisykles raštu pranešti tėvams
(globėjams), reikalauti iš tėvų padengti Centrui padarytą žalą pagal Civilinio kodekso 6.275
straipsnį;
2. Plungės specialiojo ugdymo centras turi teisę:
2.1. skirti drausminę nuobaudą mokiniui, nesilaikančiam Bendrabučio vidaus tvarkos
taisyklių ir/ar Mokinio elgesio taisyklių;

2.2. pašalinti mokinį iš bendrabučio nesilaikant Bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių ir/ar
Mokinio elgesio taisyklių;
3. Mokinys, mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas) įsipareigoja:
3.1. susipažinti su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis ir jų laikytis;
3.2. aprūpinti vaiką individualiomis higienos ir švaros priemonėmis;
3.3. vaikui susirgus ir/ar neatvykus, informuoti bendrabučio darbuotojus tą pačią dieną;
3.4 neprieštarauti vaiko higienos patikrinimui, jei nepažeidžiamas jo asmens orumas ir
teisė į privatumą;
3.5. bendradarbiauti su pedagogais ir Centro vadovybe koreguojant ir kontroliuojant vaiko
elgesį;
3.6. atlyginti vaiko padarytą žalą Centro bendrabutyje;
3.7. tolerantiškai bendrauti su bendrabučio darbuotojais.
III. KITOS SĄLYGOS
4. Centras už asmeninių daiktų, kaip materialinės vertybės, saugumą neatsako.
5. Pasirašydami sutartį, tėvai patvirtina, kad jie ir mokinys yra susipažinę su Centro
bendrabučio tvarkos, mokinio elgesio taisyklėmis ir supranta savo ir savo vaiko atsakomybę.
6. Sutartis įregistruojama įstatymų nustatyta tvarka.
IV. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR
NUTRAUKIMAS
7. Sutartis sudaryta įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki vaikas baigs pradinio
ir/ar pagrindinio ir /ar socialinių įgūdžių ugdymo programą ir/ar išvyks iš Centro bendrabučio.
8. Sutartis gali būti pakoreguota arba nutraukta atskiru šalių susitarimu, kuris yra
neatsiejama šios sutarties dalis.
9. Sutartis galioja iki tėvų (rūpintojų, globėjų) parašyto prašymo išbraukti mokinį iš
apgyvendintų bendrabutyje mokinių sąrašų.
10. Švietimo teikėjas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį tik dėl Švietimo įstatymo 29
str. 10d. nurodytų priežasčių.
11. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią (po vieną
kiekvienai šaliai).
V. GINČŲ SPRENDIMAS
12. Visi nesutarimai sprendžiami Centro administracijos, Centro pedagogų tarybos ar
Centro tarybos posėdžių metu dalyvaujant abiem šalims.

Sutarties šalių parašai:

Direktorius
A.V.

________________________________________________________________
( parašas)
(vardas, pavardė)

Mokinio tėvas (globėjas, rūpintojas)
_____________________________________________________________________________
(parašas)
(vardas, pavardė)

