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MOKINIŲ (NUO 14 M.) APGYVENDINIMO LKNUC BENDRABUTYJE 

SUTARTIS 

 

20........m.  ......................................... d.    Nr. ......... 

 

 

 Lietuvos kurčiųjų ir neprigirdinčiųjų ugdymo centras, kodas 290982710, Filaretų 36, Vilnius, (toliau – 

Centras), atstovaujamas Neformaliojo švietimo ir socializacijos skyriaus vedėjos Viktorijos Kilikevičienės ir 

_______klasės mokinys (-ė),  
________________________________________________________________________________ 

(vardas, pavardė, asmens kodas, adresas ir tėvų (globėjų) telefonas) 

_____________________________________________________________________________________________  

 

________________________________________________________________________________ 
sudarėme šią sutartį: 

I. SUTARTIES OBJEKTAS 

 

 LKNUC mokinio nemokamas apgyvendinimas, maitinimas, pedagoginė, socialinė priežiūra, pirmosios 

medicininės pagalbos teikimas, popamokinės veiklos organizavimas bendrabutyje Vilniuje, Filaretų g. 36.  

 

II. SUTARTIES ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI 

 

  1. Centras įsipareigoja: 

 1.1. užtikrinti higienos normas atitinkančias gyvenimo sąlygas bendrabutyje; aprūpinti švaria patalyne, 

baldais bei kitu kambario inventoriumi; 

 1.2. užtikrinti mokinio saugumą jo buvimo bendrabutyje metu; 

 1.3. nemokamai aprūpinti mokinį švaria patalyne, keičiama 1 kartą per 2 savaites; 

 1.4. pagal galimybes organizuoti mokinio užimtumą, namų darbų atlikimo kontrolę, laisvalaikį; 

 1.5. teikti pirmąją medicininę pagalbą ligos ar traumos atveju, iškviesti greitąją medicinos pagalbą, bei 

nedelsiant informuoti tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus; 

 1.6. informuoti tėvus ar kitus teisėtus mokinio atstovus apie mokinio elgesio problemas bei taikomas 

drausminimo priemones; 

 1.7. teikti socialinę, pedagoginę, psichologinę pagalbą; 

 1.8. vadovaujantis ŠMM patvirtintais dokumentais organizuoti nemokamą maitinimą 4 kartus per dieną; 

 2. Mokinys įsipareigoja: 

 2.1. laikytis Mokinio elgesio taisyklių ir bendrabučio dienotvarkės; 

 2.2. mandagiai bendrauti su klasės ir budinčiais auklėtojais, naktinėmis auklėmis, valytojomis, virtuvės 

darbuotojomis, paklusti jų nurodymams; 

 2.3. dalyvauti bendrabučio vidaus ir Centro aplinkos tvarkymo talkose; 

 2.4. miegoti tik savo kambaryje ir savo lovoje; 

 2.5. budėti miegamajame (išnešti šiukšles į konteinerį, nušluostyti dulkes, išplauti grindis, išvėdinti 

kambarį) pagal auklėtojo sudarytą grafiką; 

 2.6. už savo lėšas įsigyti miegamojo raktą, drabužių pakabas ir kambario valymui reikalingas 

priemones; 

 2.7. drabužius ir avalynę tvarkingai laikyti spintose, patalynę – lovoje, asmens higienos reikmenis ir 

maistą – tik tam skirtose vietose; 

 2.8. išeidamas į pamokas, su savimi paimti sportinę aprangą ir visas pamokoms reikalingas priemones, 

kambarį palikti švarų, tvarkingą ir užrakintą; 

 2.9. griežtai laikytis priešgaisrinės saugos reikalavimų, saugoti savo bei kitų mokinių sveikatą ir 

gyvybę; 

 2.10. saugoti kambaryje ir bendro naudojimo patalpose esantį bendrabučio turtą, taupyti vandenį ir 

elektrą; 

 2.11. nedelsiant informuoti auklėtojus ar kitus bendrabučio darbuotojus apie tvarkos ir drausmės 

pažeidimus, inventoriaus sugadinimą; 

 2.12. atsakyti už savo svečių elgesį; 

 2.13. atlyginti dėl neatsargumo ar kitų priežasčių padarytą materialinę žalą (suplėšytą ar pamestą 

patalynę, sugadintą durų spyną ir t.t.) pagal direktoriaus įsakymu patvirtintą žalos įvertinimo aktą. 



 3. Centras turi teisę: 

 3.1. už bendrabučio taisyklių nesilaikymą mokinio (iki 16 m.) elgesį svarstyti Vaiko gerovės komisijos 

posėdyje, dalyvaujant tėvams ar kitiems teisėtiems mokinio atstovams, o nuo 16 m.- tėvams nedalyvaujant; 

 3.2. mokinį, grubiai pažeidusį vidaus tvarkos taisykles, šalinti iš bendrabučio ar skirti kitą drausminę 

nuobaudą; 

 3.3. reikalauti materialinės žalos atlyginimo. 

 4. Mokinys turi teisę: 

 4.1. nustatyta tvarka naudotis visomis buitinės – higieninės paskirties patalpomis; 

 4.2. leisti laisvalaikį poilsio kambaryje, sporto ir treniruoklių salėse tam skirtu laiku; 

 4.3. naudotis bibliotekoje esančiais kompiuteriais; 

 4.4. žiūrėti informacines, pažintines, sporto bei vaikams ir jaunimui skirtas TV laidas tam skirtu laiku; 

 4.5. suderinus su klasės auklėtoju bendrabutyje švęsti gimtadienius ar kitas asmenines šventes; 

 4.6. pasilikti bendrabutyje savaitgaliui iš anksto suderinus su atsakingu administracijos atstovu; 

 4.7. po pamokų ir savaitgalį išeiti iš bendrabučio tik turėdamas raštišką tėvų leidimą vaikščioti 

savarankiškai (iki 16 m.), o nuo 16 m. – auklėtojui leidus ir užsirašius išvykimų registravimo sąsiuvinyje. 

 5. Mokiniui draudžiama: 

 5.1. ramybės metu (nuo 22 val. iki 7 val.) triukšmauti, vaikščioti į svetimus kambarius, maudytis duše, 

gamintis maistą, naudotis kompiuteriais ir mobiliaisiais telefonais, palikti mobiliuosius įjungtus į tinklą nakčiai; 

 5.2. po 21.15 būti klasėse ar kitose mokyklos patalpose; 

 5.3. užsirakinti miegamajame kambaryje, būti jame pamokų metu; 

 5.4. miegamuosiuose naudotis elektriniais šildymo prietaisais, mikrobangų krosnelėmis, keptuvėmis, 

skrudintuvėmis, turėti televizorių, naudoti pirotechniką, deginti žvakes, žiebtuvėlius, degtukus; 

 5.5. laipioti ant palangių ir stogo, mėtyti per langus šiukšles; 

 5.6. išeiti iš bendrabučio po 21.00 val.; 

 5.7. rašinėti, piešti ir klijuoti ant baldų, sienų, langų, durų nuotraukas, plakatus ar iškarpas; 

 5.8. kambariuose laikyti alkoholinius gėrimus ir cigaretes, rūkyti, svaigintis kvaišalais ir alkoholiu 

miegamuosiuose, tualetuose bei kitose bendro naudojimo patalpose, grįžti į bendrabutį apsvaigusiam; 

 5.9. žaisti azartinius žaidimus, kortuoti; 

 5.10. filmuoti, fotografuoti mokinius ir darbuotojus mobiliaisiais telefonais be jų sutikimo; 

 5.11. atsivežti į bendrabutį dideles pinigų sumas ir vertingus daiktus; 

 5.12. savintis svetimus daiktus, maistą, pinigus; 

 5.13. nešti iš valgyklos indus, maistą bei laikyti kambariuose greitai gendančius maisto produktus; 

 5.14. atsivesti į bendrabutį pašalinius asmenis be auklėtojo leidimo. 

 

III. SUTARTIES ĮSIGALIOJIMAS, GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS 

 

 6. Sutartis galioja nuo jos pasirašymo dienos. 

 7. Sutartis gali būti nutraukta: 

 7.1. mokiniui išvykus mokytis į kitą mokyklą; 

 7. 2. mokiniui pateikus raštišką prašymą; 

 7.3. jei mokinys sistemingai pažeidinėja sutartyje aptartus įsipareigojimus. 

 

IV. GINČŲ SPRENDIMAS 

 

 8.Visi nesutarimai sprendžiami administracijos ar Centro tarybos posėdžių metu dalyvaujant abiem 

šalims. Nepatenkinta sprendimu šalis turi teisę kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.                                                    

 

 

Sutarties šalių parašai: 

 

Neformaliojo švietimo ir socializacijos sk. vedėja V. Kilikevičienė                                                                                              

      (parašas)  

 

Mokinys (vardas, pavardė)                                                                                                                  

                                                                                                                                                            (parašas) 

       

Tėvai (vardas, pavardė)                                                                                                                        

      (parašas) 


