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KAUNO MAISTO PRAMONĖS IR PREKYBOS MOKYMO CENTRO
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Šios taisyklės privalomos visiems bendrabutyje gyvenantiems mokiniams (toliau –
bendrabučio gyventojams).
I. BENDROJI DALIS
1. Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centro (toliau – Mokymo centras)
bendrabučio vidaus tvarkos taisykles nustato bendrabučio vidaus tvarką.
2. Mokymo centras siekia sudaryti mokiniams patogią ir palankią aplinką mokytis bei
gyventi bendrabutyje.
3. Teisė apsigyventi bendrabutyje suteikiama Mokymo centro direktoriaus įsakymu, pagal
Centro tarybos aprobuotus ir direktoriaus patvirtinus bendrabučio nuostatus.
4. Apsigyventi bendrabutyje mokinys privalo per 10 dienų nuo įsakymo apie bendrabučio
suteikimo paskelbimo. Be pateisinamų priežasčių neatvykus į bendrabutį per šį laikotarpį ir
neinformavus apie neatvykimo priežastis – teisė gyventi jame panaikinama ir į jo vietą priimamas
gyventi kitas mokinys.
5. Priimtieji į bendrabutį privalo:
5.1. pateikti bendrabučio valdytojui reikiamus dokumentus;
5.2. susipažinti su bendrabučio vidaus tvarkos taisyklėmis, laikytis jų ir bendrabučio
darbuotojų nurodymų;
5.3. išklausyti gaisrinės saugos, naudojimosi dujiniais prietaisais instruktažus, pasirašyti
instruktažų žurnaluose ir vykdyti juose numatytus reikalavimus.
6. Išklausiusiam instruktažus ir apsigyvenusiam bendrabutyje mokiniui įteikiamas
bendrabučio gyventojo leidimas.
7. Bendrabučio valdytojas skiria mokiniui kambarį.
8. Apsigyvendamas mokinys gauna kambario raktą (vienas kambario raktas turi likti pas
budėtoją) ir individualaus naudojimo inventorių, kuris įrašomas į kambario pasą, pažymint gedimus
ir trūkumus, pretenzijas dėl kambario pase nenurodytų gedimų ir trūkumų vėliau nepriimamos.
9. Suderinus su valdytoju, bendrabučio gyventojui leidžiama naudotis savo baldais ir
patalyne. Už kambaryje paliktus asmeninius gyventojo daiktus ar kitą turtą bendrabučio darbuotojai
neatsako.
10. Tėvai (globėjai) ir artimieji įeidami į bendrabutį, privalo budėtojui pateikti asmens
dokumentą.
11. Svečiai į bendrabutį neįleidžiami.
12. Baigę mokymo centrą ar direktoriaus įsakymu pašalinti iš bendrabučio mokiniai, privalo
išvykti iš bendrabučio per tris dienas, su jais nutraukiama bendrabučio laikino apgyvendinimo
sutartis.
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13. Išvykstantys iš bendrabučio privalo gražinti bendrabučio gyventojo leidimą, patalynę,
inventorių ir kambario raktus. Negrąžinęs patalynės, inventoriaus ar juos sugadinęs gyventojas
atlygina materialinius nuostolius.

II. BENDRABUČIO GYVENTOJŲ PAREIGOS
14. Bendrabučio gyventojai privalo:
14.1. besąlygiškai laikytis nustatytų bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių;
14.2. vykdyti valdytojo, auklėtojų, budėtojų, darbuotojų bei aukšto seniūnų nurodymus ir
reikalavimus;
14.3. tausoti bendrabučio turtą, gyvenamąsias patalpas ir naudotis jais pagal paskirtį;
14.4. palaikyti švarą ir tvarką gyvenamuose kambariuose, bendro naudojimosi patalpose
t. y. koridoriuose, laiptinėse, san. mazguose bei visoje bendrabučio teritorijoje;
14.5. pakeitę kambario spyną, vieną atsarginį raktą duoti valdytojui ar budėtojui;
14.6. bet kuriuo paros metu įsileisti valdytoją, auklėtojus, budėtojus;
14.7. pastebėję bet kokį gedimą ar avariją bendrabutyje, pranešti bendrabučio budėtojui;
14.8. išeidami iš kambario išjungti šviesą, nepalikti įjungtų elektros prietaisų, uždaryti
langus;
14.9. taupiai naudoti vandenį, dujas ir elektros energiją;
14.10. laiku mokėti bendrabučio laikino apgyvendinimo mokestį. Esant mokesčio
įsiskolinimui – jį sumokėti per 5 dienas, gavus įspėjimą;
14.11. saugoti savo asmeninį turtą, kadangi bendrabučio darbuotojai už jį neatsako;
14.12. bendrabučio gyventojo leidimą turėti su savimi (grįžus į bendrabutį paduoti jį
budėtojui, išeinant iš bendrabučio pasiimti su savimi). Bendrabučio leidimo neturėjimas yra
pagrindas neįleisti bendrabučio gyventojo į bendrabutį.
15. Visi bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo grįžti į bendrabutį iki 22 val. Pilnamečiai
bendrabučio gyventojai esant būtinybei gali grįžti vėliau, tačiau apie vėlavimą turi įspėti bendrabučio
auklėtoją ir budėtojus, bei gauti auklėtojos sutikimą.
16. Draudžiama:
16.1. be auklėtojo/valdytojo leidimo keltis gyventi į kitą kambarį, išnešti iš bendrabučio
inventorių, nešti jį iš vienos patalpos į kitą;
16.2. bendrabutyje ir bendrabučio teritorijoje vartoti tabako gaminius, alkoholinius gėrimus,
narkotines psichotropines ir kitas psichoaktyvias medžiagas prekiauti jomis, platinti šia tema
nelegalią literatūrą, spaudinius ir kitus leidinius, juos turėti, pasirodyti neblaiviems ar apsvaigusiems
nuo alkoholio ar toksinių medžiagų;
16.3. naudoti kambariuose elektrinius šildytuvus, mikrobangų krosneles bei elektrinius
virdulius;
16.4. trukdyti kitiems mokytis ir ilsėtis, garsiai klausytis muzikos, triukšmauti ramybės metu
nuo 22 val. iki 6val., vaikščioti po aukštus po 22val.;
16.5. gadinti bet kokį bendrabučio inventorių ar patalpas. Už kambariuose sugadintą
inventorių atsako kaltas asmuo, arba jo nenustačius, viso to kambario gyventojai. Bendro naudojimo
patalpose padarytą žalą atlygina kaltas asmuo, o jo nenustačius – visi aukšto gyventojai;
16.6. laikyti bendrabučio patalpose gyvūnus;
16.7. laikyti bendrabučio patalpose ginklus, įvairias sprogstamąsias medžiagas ir
pirotechnikos gaminius;
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16.8. be bendrabučio valdytojo ar auklėtojo leidimo pasikeisti kambario durų spyną,
nepristatyti rakto budėtojui;
17. Aukštų seniūnai:
17.1. renkami bendrabučio gyventojų atviru balsavimu;
17.2. padeda auklėtojoms prižiūrėti bendrabučio gyventojų budėjimus aukštų virtuvėse;
17.3. padeda rūpintis švara, tvarka bei drausme paskirtame aukšte.
18. Už bendrabučio vidaus tvarkos taisyklių pažeidimus bendrabučio gyventojai svarstomi
bendrabučio tarybos posėdžiuose arba Centro Vaiko gerovės komisijos posėdžiuose. Už ypač grubius
pažeidimus gali būti svarstomi Centro Vadovų tarybos posėdžiuose.
19. Už šių taisyklių pažeidimus Centro direktoriaus įsakymu bendrabučio gyventojai gali
būti šalinami iš bendrabučio.
______________
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