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ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS ELIZOS OŽEŠKOVOS GIMNAZIJOS  

NAUDOJIMOSI PERSIRENGIMO IR DAIKTŲ SAUGOJIMO SPINTELĖMIS  

TVARKOS APRAŠAS 

I.BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Šis ,,Naudojimosi persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos aprašas“ nustato 

vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę.  

2. Gimnazijoje esančios spintelės yra gimnazijos nuosavybė. 

3. Persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis gali naudotis 1-4, 5-8 ir I-IV gimnazijos 

klasių mokiniai.  

4. Galimybė naudotis persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis suteikiama tik mokymosi 

laikotarpiu (rugsėjo – birželio mėn.). 

5. Spintelėmis mokiniai naudojasi nemokamai. 

6. Raktus nuo persirengimo ir daiktų saugojimo spintelių mokslo metų pradžioje pavaduotojas 

ūkio reikalams išduoda pasirašytinai klasių vadovams, klasių vadovai mokiniams ir jų tėvams 

(globėjams, rūpintojams), susipažinusiems su persirengimo ir daiktų saugojimo  spintelių 

mokiniams naudojimosi tvarka.  

7. Mokiniai klasės vadovo supažindinami su naudojimosi spintele tvarkos aprašu 

pasirašytinai.  

8. Mokinys gauna vieną raktelį nuo spintelės. Atsarginis raktelis lieka pas budintį darbuotoją.  

9. Mokslo metų pabaigoje ar mokiniui išvykus iš gimnazijos, grąžinti persirengimo ir daiktų 

saugojimo spintelės raktą klasės vadovui, kuris visus surinktus klasės mokinių spintelių raktus 

atiduoda direktoriaus pavaduotojui ūkiui.  

II. ATSAKOMYBĖS 

10. Mokiniai įsipareigoja saugoti persirengimo ir daiktų spintelės raktą. Pametęs raktą, 

mokinys privalo informuoti klasės vadovą.  

11. Pametus spintelės raktą, mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) privalo padengti naujo rakto 

gamybos išlaidas arba patiems pasirūpinti naujo rakto gamyba. 

12. Pastebėjus sugadintą užraktą ar atradus persirengimo ir daiktų saugojimo spintelę 

atrakintą, būtina skubiai raštu informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkiui.  



13. Mokinys sulaužęs ar sugadinęs persirengimo ir daiktų saugojimo spintelę (subraižyta, 

sulaužyta ar kita) kartu su tėvais (globėjais, rūpintojais) atlygina padarytus nuostolius. 

14. Už persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėje paliktus brangius, su ugdymosi procesu 

nesusijusius daiktus (mobiliuosius telefonus, papuošalus ir kt. daiktus ) gimnazija neatsako.  

15. Gimnazijos administracija, socialinis pedagogas, klasės vadovas pasilieka teisę kartu  

su mokiniu, besinaudojančiu persirengimo ir daiktų saugojimo spintele, tikrinti jos turinį: tvarką 

ir švarą.  

III. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS 

16. Mokinys įsipareigoja naudotis spintele pagal paskirtį: laikyti mokymo priemones, sporto 

aprangą, avalynę, paltus/striukes.  

17. Draudžiama: 

1. klijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairius lipdukus, plakatus ir kitokius daiktus; 

2. keisti spintelės dizainą, t. y. piešti ant durelių, jas dažyti; 

3. laikyti spintelėje gimnazijoje draudžiamas priemones; 

4. savavališkai keistis spintelėmis su kitais  mokiniais.  

18. Nesilaikant naudojimosi persirengimo ir daiktų saugojimo spintelėmis tvarkos, gimnazijos 

administracija sprendžia dėl galimybės mokiniui toliau naudotis persirengimo ir daiktų saugojimo 

spintele.  
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