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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS  

NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLIŲ APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Vilniaus Gabijos gimnazijos naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašas  nustato spintelių 

išdavimo tvarką, naudojimosi taisykles bei atsakomybę. 

2.  Spintelėmis gali naudotis 1–4 (esant galimybei), 5–8, I–IV gimnazijos klasių mokiniai. 

Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo – birželio mėn.). 

 

II. SPINTELIŲ IŠDAVIMO TVARKA 

 

3. Prioritetas naudotis spintelėmis skiriamas 5 klasių mokiniams. 

4. Už spintelių padalijimą klasėje atsakingas klasės vadovas. Spintelių skyrimo tvarka 

klasėse gali skirtis. 

5. Mokiniai, norintys naudotis spintele, turi pateikti prašymą, suderintą su tėvais, klasės 

vadovu, direktoriaus pavaduotoju ūkiui (1 priedas). 

6.  Mokiniai, norintys naudotis spintele, klasės vadovo supažindinami su 

naudojimosi spintele taisyklėmis pasirašytinai. 

7. Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams parengia mokinių, turinčių spinteles, sąrašą iki 

einamųjų metų spalio mėn.   

 

III. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS 

 

8. Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį: laikyti mokymo priemones, sportinę 

aprangą, avalynę, striukes/ paltus. 

9. Draudžiama: 

9.1. Laikyti sprogstamas medžiagas, maisto produktus, narkotines medžiagas. 

9.2. Spardyti, daužyti, laužti užraktą. 

9.3. Keisti užraktą. 

9.4. Bandyti atrakinti ne savo spintelę. 

9.5. Perduoti / parduoti savo spintelę kitam asmeniui. 

10. Mokinys mokslo metų pabaigoje arba nutraukęs mokymosi sutartį per mokslo metus 

sutvarkęs spintelę privalo grąžinti spintelės raktą atsakingam asmeniui. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

11. Mokykla įsipareigoja suteikti mokiniui galimybę naudotis spintele. 

12. Mokinys atsako už daiktus (paliktus spintelėje) ir raktą. Pamestą raktą turi pakeisti 

dublikatu. 

13. Mokinys, sugadinęs spintelę, atlygina padarytus nuostolius. 

14. Už spintelėje paliktus brangius, su ugdymosi procesu nesusijusius daiktus (mobiliuosius 

telefonus, filmavimo kameras, fotoaparatus ir šių daiktų kroviklius, pinigus, aukso, sidabro ir kitus 

papuošalus ir t.t.), gimnazija neatsako. 



  

15. Gimnazijos vadovybė pasilieka teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu spintele,  ir / ar 

jo tėvais, tikrinti jos turinį: tvarką ir švarą. Esant būtinybei, policijos pareigūnams. 

16. Patikrinimo metu spintelėje radus daiktų, nesusijusių su ugdymosi veikla, gauna raštišką 

įspėjimą dėl netinkamo spintelės eksploatavimo ir kitais mokslo metais netenka teisės naudotis 

spintele. 

17. Aprašo taisyklės gali kisit atsižvelgus į Mokyklos tarybos sprendimus. 

 

______________________________ 



  

Vilniaus Gabijos gimnazijos 

naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašo  

1 priedas 

_______________________________ 
(vardas, pavardė, klasė) 

 

_______________________________________ 

(adresas, telefonas) 

 

 

Vilniaus Gabijos gimnazijos  

direktoriaus pavaduotojui ūkiui 

 

 

PRAŠYMAS 

DĖL SPINTELĖS DAIKTAMS LAIKYTI 20_/20_MOKSLO METAMS 

 

20__ m. ______________ 

       Vilnius 

 

 

 Prašau sudaryti galimybę man, ________________________________, ___klasės mokiniui 

naudotis spintele. 

 Su Naudojimosi spintelėmis taisyklių aprašu susipažinau.     

                   ________________ 

         (parašas) 

 

SUDERINTA 

 

…………………………    
(parašas)  

 

……………................... 
(vieno iš tėvų vardas, pavardė)  

 

………………………… 
(data) 

SUDERINTA 

 

…………………………    
(parašas)  

 

……………................... 
(klasės vadovo vardas, pavardė)  

 

………………………… 
(data) 

  
RAKTĄ GAVAU  
 

…………………………    
(parašas)  

 

……………................... 
(mokinio  vardas, pavardė)  

 

………………………… 
(data) 
 

 

RAKTĄ GRĄŽINAU  
 

…………………………    
(parašas)  

 

……………................... 
(atsakingo asmens  vardas, pavardė)  

 

………………………… 
(data) 

 


