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VILNIAUS SAVIVALDYBĖS GRIGIŠKIŲ „ŠVIESOS“ GIMNAZIJOS 

SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI, 

NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi spintelėmis taisyklės nustato mokinių teises, pareigas bei atsakomybę. 

2. Spintelės yra Vilniaus savivaldybės Grigiškių „Šviesos“ gimnazijos (toliau – 

Gimnazijos) turtas, jomis naudojasi 5-8 klasių ir I-IV gimnazijos klasių mokiniai. 

3. Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo–

birželio mėn.). 

4. Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį. 

5. Po pamokų spintelėje gali būti paliekami Gimnazijos uniforminis švarkas ir 

mokymosi priemonės. 

 

II SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS PAGRINDINĖS NUOSTATOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

6. Raktus nuo persirengimo spintelių mokslo metų pradžioje iki rugsėjo 10 d. 

direktoriaus pavaduotojas ūkiui išduoda pasirašytinai klasės auklėtojams. Klasės auklėtojai išduoda 

raktus mokiniams (mokiniui), susipažinusiems (susipažinusiam) su šiomis taisyklėmis. 

7. Naudodamiesi persirengimo spintele mokiniai privalo: 

7.1. saugoti ir tausoti persirengimo spinteles (ant spintelių ir jose nepiešti, neklijuoti 

lipdukų ir pan.), pasinaudojus užrakinti; 

7.2. spintelėje laikyti striukę, mokymosi priemones, sportinę aprangą; 

7.2. rūbus kabinti tvarkingai, laikytis švaros; 

7.3. neperduoti spintelės rakto kitiems asmenims; 

7.4. elgtis drausmingai, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasiimti ar pasikabinti 

drabužius; 



7.5. pastebėjus užrakto gedimą informuoti klasės auklėtoją arba direktoriaus 

pavaduotoją ūkiui. 

8. Mokinys asmeniškai atsako už paliktų daiktų saugumą. 

9. Griežtai draudžiama persirengimo spintelėje laikyti nemokyklines priemones. 

10. Pametęs raktą, mokinys privalo informuoti klasės auklėtoją arba direktoriaus 

pavaduotoją ūkiui. 

11. Pametus raktą, pagaminimu ir apmokėjimu už naujo rakto gamybą atsakingi 

mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai). 

12. Mokinys, sugadinęs persirengimo spintelę (subraižyta, sulaužyta ar kita), atlygina 

Gimnazijai padarytus nuostolius. 

13. Ne rečiau kaip du kartus per pusmetį organizuojamas spintelių tvarkos ir švaros 

patikrinimas. Jį vykdo socialinis pedagogas bei klasės auklėtojas kartu su mokiniais, 

besinaudojančiais spintelėmis. 

14. Mokslo metų pabaigoje ar mokiniui išvykus iš gimnazijos, mokinys 

persirengimo spintelės raktą grąžina pasirašytinai klasės auklėtojui. Klasės auklėtojas gražina 

visus klasės mokinių spintelių raktus direktoriaus pavaduotojui ūkiui iki birželio 30 d. 

(pasirašytinai). 

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Klasės auklėtojas, reikalui esant, turi teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu 

spintele, tikrinti spintelių turinį, tvarką, švarą. 

16. Gimnazijos administracija pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu 

spintele, tikrinti jos vidų, tvarką ir švarą. 

_________________________ 

 


