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ŠIAULIŲ „ROMUVOS“ GIMNAZIJOS 

NAUDOJIMOSI  DAIKTŲ SPINTELĖMIS 

TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1.1. Ši tvarka nustato vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę. 

 

2.Gimnazija: 

 

     2.1  Įsipareigoja suteikti mokiniui galimybę nemokamai naudotis  daiktų spintele (toliau–

spintele). 

     2.2   Sunumeruoja spinteles. 

     2.3. Mokinys, norintis įsigyti spintelę, kreipiasi į socialinį pedagogą, pasirašo spintelių 

naudojimosi trišalę sutartį  (mokinys, mokinio tėvai, socialinis pedagogas) dvejiems mokslo 

metams. 

     2.4.  Gaunamos spintelės numerį mokinys ištraukia burtų keliu. 

     2.5. Socialinis pedagogas išduoda mokiniui raktą (kitas raktas paliekamas socialiniam 

pedagogui). 

     2.6. Esant būtinybei, gimnazijos administracijos darbuotojas ar socialinis pedagogas 

dalyvaujant mokiniui turi teisę tikrinti jos  tvarką, švarą. 

     2.7. Už spintelėje paliktus daiktus (mobiliuosius telefonus, filmavimo kameras, fotoaparatus, 

pinigus,  raktus, papuošalus ir kt.) gimnazija neatsako. 

     2.8. Sugedus spintelės užraktui ir raštu pranešus socialiniam pedagogui, organizuojamas 

smulkus remontas.  

 

3. Mokinio pareigos: 

 

3.1. Atsarginį spintelės raktą mokinys palieka socialiniam pedagogui. 

3.2. Praradęs raktą, mokinys raštu praneša socialiniam pedagogui, gauna atsarginį raktą ir  

per 2 d.  pagamina raktą-dublikatą. 

3.3. Praradęs abu raktus ar sugadinęs spynelę, mokinys raštu informuoja socialinį pedagogą 

ir į gimnazijos kasą įneša 7 Eur naujai spynelei pirkti.  

3.4. Spintelė turi būti naudojama pagal paskirtį - laikyti mokymo priemones, sportinę 

aprangą, viršutinius drabužius. 

3.5. Pasibaigus mokslo metams (prasidėjus vasaros atostogoms) spintelę mokinys palieka 

tvarkingą, tuščią. Klasės auklėtojai įpareigoja 1-2 klasių mokinius patikrinti spinteles ir  

atsiskaito socialiniam pedagogui už auklėtinių spintelių tvarką ir raktus. 

3.6. Mokiniai, išvykstantys iš gimnazijos nepasibaigus mokslo metams, spintelės raktą 

grąžina socialiniam pedagogui. 

 



4. Mokiniui draudžiama: 

 

4.1 Spintelėje laikyti gyvybei ir sveikatai pavojingus daiktus, maisto produktus. 

4.2 Dažyti, daryti įvairius užrašus, klijuoti lipdukus, plakatus, keisti spintelių numeravimą. 

4.3 Bandyti atrakinti ne savo spintelę. 

4.4 Daužyti, spardyti, laužti spynelę.  

4.5 Dalytis raktu su draugu. 

      

5. Baigiamosios nuostatos 

 

      Nesilaikant Naudojimosi spintelėmis tvarkos, gimnazijos administracija sprendžia dėl 

galimybės mokiniui toliau naudotis spintele. 

 

_____________________________ 


