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MOKINIŲ PRIĖMIMO Į PASVALIO SPECIALIOSIOS MOKYKLOS BENDRABUTĮ
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinių priėmimo į Pasvalio specialiosios mokyklos bendrabutį tvarkos aprašas
nustato bendrabučio suteikimo mokyklos mokiniams, apgyvendinimo ir gyvenimo jame tvarką.
2. Mokinių gyvenimą bendrabutyje reglamentuoja bendrabučio vidaus tvarkos taisyklės, kurias
tvirtina mokyklos direktorius.
3. Mokiniai priimami į bendrabutį, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu
(Žin.,2000, Nr. 74-2262), Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu (Žin., 2011, Nr. 38-1804),
„Apmokėjimo už maitinimą mokinių, gyvenančių mokyklos bendrabutyje, tvarkos aprašu“,
patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V1642, „Ūkio lėšų, skiriamų iš Lietuvos respublikos atitinkamų metų valstybės biudžeto specialiųjų
tikslinių dotacijų savivaldybių biudžetams, skyrimo savivaldybės mokykloms (klasėms), skirtos
šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, metodika patvirtinta
Lietuvos respublikos Vyriausybės 2012 m. gruodžio 12 d. nutarimu Nr. 1516 ir šiuo tvarkos aprašu.
II. BENDRABUČIO SUTEIKIMO TVARKA
4. Į bendrabutį mokiniai priimami mokymosi mokykloje laikotarpiu.
5.Mokiniai, norintys gyventi bendrabutyje, mokyklos direktoriui pateikia prašymą dėl bendrabučio
suteikimo prieš prasidedant naujiems mokslo metams. Tam tikrais atvejais mokiniai į bendrabutį
gali būti priimami ir mokslo metams prasidėjus, metų eigoje.
6. Bendrabutis mokiniui (-ei) suteikiamas direktoriaus įsakymu, pasirašant sutartį.
7. Bendrabutis suteikiamas mokiniams:
7.1. gyvenantiems kaimo vietovėje didesniu nei 3 kilometrų atstumu nuo mokyklos arba
gyvenantiems kitame rajone;
7.2. dėl turimų sutrikimų (negali savarankiškai vaikščioti, yra nesaugūs gatvėje) negali kasdien
atvykti į mokyklą ir mokykla neturi galimybių juos vežioti;
7.3. yra iš socialiai remtinų šeimų;
7.4. šeimoje patiria fizinį ir psichologinį smurtą;
7.5. kurių globėjas yra globos namai;
7.6. kitais atvejais, suderinus su steigėju.
8. Tėvams (globėjams), pateikus prašymą dėl apgyvendinimo bendrabutyje sudaroma sutartis,
kurioje nurodomos sutarties šalys, jų teisės ir įsipareigojimai, atsakomybė, sutarties keitimo,
nutraukimo pagrindai. Už sutarčių sudarymą yra atsakinga pavaduotoja ugdymui, kuruojanti
bendrabučio veiklą. Sutartis registruojama sutarčių registracijos žurnale.
9. 5-10 specialiųjų klasių mokiniai, apsigyvenę mokyklos bendrabutyje, su bendrabučio
taisyklėmis supažindinami pasirašytinai, o tėvai žodžiu. Lavinamųjų klasių ir 1-4 specialiųjų
klasių mokiniai su bendrabučio taisyklėmis supažindinami žodžiu, o tėvai (globėjai) pasirašytinai.

10. Mokykla užtikrina, kad mokiniams būtų sudarytos tinkamos gyvenimo, mokymosi ir poilsio
sąlygos bendrabutyje.
11. Esant laisvų vietų, bendrabutis gali būti išnuomojamas kitiems su švietimo sistema,
švietėjiška bei kultūrine veikla susijusiems asmenims, pasirašant paslaugos sutartį.
12. Už mokinių priėmimo į mokyklos bendrabutį tvarkos laikymąsi atsako direktorius.
III. APMOKĖJIMAS UŽ BENDRABUTĮ
16. Mokyklos mokinių gyvenimo ir maitinimo bendrabutyje išlaidas apmoka mokyklos steigėjas.
17. Asmenys, išsinuomavę bendrabučio kambarį moka Pasvalio rajono savivaldybės tarybos
nustatytais įkainiais.
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