PATVIRTINTA
Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos
direktoriaus 2018 m. vasario 9 d. įsakymu
Nr. V2-9

KLAIPĖDOS EDUARDO BALSIO MENŲ GIMNAZIJOS
BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS
1. Į gimnazijos bendrabutį priimami mokiniai gyvenantys ne Klaipėdos mieste, tėvams ar
globėjams sudarius sutartį (priedas Gyvenamosios patalpos terminuota nuomos sutartis) su
direktoriumi. Mokiniai privalo laikytis sutartyje numatytų įsipareigojimų.
2. Priimti į bendrabutį mokiniai maitinami, jiems sudaromos normalios buities ir mokymosi
sąlygos, užtikrinama sveika dorovinė aplinka.
3. Mokinių atostogų metu ir savaitgaliais mokiniai gali likti gimnazijos bendrabutyje:
3.1. dalyvaujantys gimnazijos renginiuose, koncertuose;
3.2. dėl blogų oro sąlygų (užpusto kelius, slidūs keliai ar pan.).
4. Bendrabutyje dirbančių auklėtojų pareiga – teikti mokiniams visokeriopą pagalbą, rūpintis
jų sveikata, savijauta, pažangumu, pamokų lankymu, palaikyti ryšius su mokinių tėvais, bendrojo
ugdymo bei meninių specialybių mokytojais.
5. Visi gimnazijos bendrabutyje gyvenantys mokiniai privalo laikytis dienotvarkės:
5.1. keliasi 7.00 val.;
5.2. valgo pagal nustatytą laiką ir tvarką;
5.3. laiku išeina į gimnaziją, nevėluoja į pamokas;
5.4. pamokas ruošia savo kambaryje nustatytu laiku:
1 – 4 kl. – 18.30 – 21.00 val.
5 – 8 kl. – 18.30 – 22.00 val.
9 – 12 kl. – 18.30 – 23.00 val.
5.5. nuo 21.30 val. – ramybės laikas – mokiniai būna savo kambariuose;
5.6. nakties ramybės laikas prasideda:
1 – 4 kl. – 21.00 val.
5 – 8 kl. – 22.00 val.
9 – 12 kl. – 23.00 val.
6. Mokiniai privalo:
6.1. palaikyti švarą, tvarką kambariuose bei bendro naudojimo patalpose;
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6.2. laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, žinoti aukšto evakuacijos planą, kokius
veiksmus atlikti gaisro atveju;
6.3. taupiai naudoti elektros energiją, vandenį, šilumą;
6.4. tausoti bendrabutyje esantį turtą, sugadinus jį, žalą atlygina nuostolį padariusių mokinių
tėvai.
7. Esant mokiniui kambaryje, kambarys nerakinamas.
8. Mokiniams išeiti į parodas, koncertus ar kitur galima tik informavus auklėtoją ir pasirašius
žurnale.
9. Iš koncertų ar kitų renginių mokiniai privalo grįžti į bendrabutį iki 22.00 val. Vėliau grįžti
į bendrabutį arba išvykti iš bendrabučio nakčiai galima tik tėvams raštu parašius prašymą bendrabučio
auklėtojai.
10. Miesto mokiniai į bendrabučio kambarius per pertraukas arba per laisvas pamokas
neleidžiama.
11. Mokiniams bendrabučio patalpose draudžiama: rūkyti, gerti alkoholinius gėrimus,
vartoti ir platinti narkotines medžiagas, lošti azartinius žaidimus, triukšmauti, garsiai leisti muziką,
taisyti elektros prietaisus, rozetes.
12. Pasibaigus mokymo procesui ir egzaminams, mokiniai privalo išvykti iš bendrabučio
palikdami tvarkingus kambarius.
13. Norėdami sudaryti jaukią aplinką, mokinių tėvai ir gimnazija bendru sutarimu
remontuoja bendrabučio patalpas.
14. Mokiniai, pažeidę nustatytą tvarką, nesilaikantys vidaus tvarkos taisyklių bei
dienotvarkės, yra nedrausmingi, grubūs, vaiko gerovės komisijos siūlymu bei gimnazijos direktoriaus
įsakymu gali būti šalinami iš bendrabučio.
_____________________

PRITARTA
Gimnazijos tarybos posėdžio
2018 m. vasario 8 d. protokolo Nr. V4-1 nutarimu
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