BENDRABUČIO VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I. BENDROJI DALIS
1. Bendrabutyje gyvena mokyklos mokinai, kolegijų studentai ir asmenys, su kuriais
sudaryta nuomos sutartis.
2. Šeimos nariai (vyras, žmona, vaikas) bendrabutyje neapgyvendinami.
3. Esant laisvų vietų, pernakvoti leidžiama tik pirmo eilės giminaičiams (gavus bendrabučio valdytojos leidimą).
4. Mokiniai, gavę patalynę, atsako už ją ir laiku atsiskaito patalynės prižiūrėtojai.
5. Prie tarnybinio telefono mokiniai kviečiami tik pokalbiui su tėvais arba
artimais giminėmis.
6. Bendrabučio budėtojas gautą su mokiniu susijusią informaciją perduoda asmeniškai.
7. Nuo 23.00 iki 6.00 val. bendrabutyje skelbiamas ramaus poilsio laikas.
8. Vasaros atostogų metu leidžiama gyventi bendrabutyje tik našlaičiams ir direktoriaus įsakymu patvirtintiems asmenims.

II. MOKINIAI PRIVALO
9. Išvykus iš bendrabučio ilgesniam laikui, pranešti aukšto auklėtojai ar bendrabučio
valdytojai.
10. Tvarkingai laikyti maisto produktus.
11. Tvarkingai naudotis prausyklomis, tualetais ir viryklėmis.
12. Po naudojimosi palikti švarias virykles ir virtuvę.
13. Išeinant į mokyklą palikti švarius ir tvarkingus kambarius.
14. Tausoti kambario inventorių, taupyti elektros energiją, vandenį, dujas.
15. Visus iškilusius klausimus spręsti su aukšto auklėtoja arba bendrabučio valdytoja.
16. Mokėti naudotis pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis.
17. Atsitikus nelaimingam atsitikimui apie tai pranešti auklėtojai, bendrabučio valdytojui arba budėtojui.
18. Laikytis elektrosaugos reikalavimų.
19. Saugoti, kad mechaniškai nebūtų pažeista elektros instaliacija ir prietaisai.

III. BENDRABUTYJE DRAUDŽIAMA
19. Grįžti arba išeiti iš bendrabučio po 23.00 val.
20. Persikelti iš vieno kambario į kitą, nepranešus apie tai aukšto auklėtojai arba bendrabučio valdytojai.
21. Pasisavinti bendrabučio arba moksleivių asmeninį turtą.
22. Klijuoti ant sienų plakatus, reprodukcijas ir kt.
23. Rūkyti kambaryje, vartoti alkoholinius gėrimus, triukšmauti koridoriuose.
24. Užeiti į kambarį pašaliniams asmenims.
25. Naudotis dujine virykle neišklausius saugaus elgesio instruktažo.
26. Palikti be priežiūros įjungtą virdulį ir kitus elektros prietaisus.
27. Naudotis kambaryje asmeniniais elektros prietaisais be auklėtojos ar bendrabučio
valdytojos leidimo.
28. Naudotis nepritvirtintais ilginimo laidais.
29. Įjungti į vieną šakutės lizdą kelis elektros prietaisus.
30. Mokiniai, pažeidę šias taisykles, svarstomi bendrabučio, vadovų ir mokytojų tarybų posėdžiuose ir jų sprendimu gali būti šalinami iš bendrabučio.

