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MOKINIŲ RŪBŲ IR MOKYMOSI PRIEMONIŲ SAUGOJIMO SPINTELIŲ NAUDOJIMOSI 

TVARKOS APRAŠAS 

 

Įsigytos arba perduotos mokinio spintelės pajamuojamos gimnazijos trumpalaikio turto 

apskaitoje.  

I. Mokinių naudojimosi mokinio spintele tvarka 

  

1. Mokiniui yra skiriama daiktų spintelė, kol jis mokosi progimnazijoje. Prieš gaunant daiktų 

spintelę, mokinys registruojasi pas direktorės pavaduotoją ūkio reikalams ir klasės vadovę: 

1.1. dėl susipažinimo su mokinio spintelės naudojimosi taisyklėmis; 

1.2. dėl rakto nuo spintelės gavimo. 

2. Spintelės yra skirtos mokykliniams reikmenims ir rūbams laikyti. 

3. Spintelėse negalima palikti maisto, nerekomenduojama laikyti vertingų daiktų. 

4. Mokinys yra atsakingas už spintelės švarą ir tvarką. Jeigu spintelė randama netvarkinga, 

mokinys privalo ją susitvarkyti, kitaip bus paimami raktai negrąžintinai. 

5. Klasių valandėlių metu klasių vadovai su mokiniais kartą per 3 mėn. susitvarko spinteles. 

6. Per vasaros atostogas spintelėse neturi likti jokių mokinių daiktų. Iki paskutinės mokslo 

metų dienos spintelės turi būti sutvarkomos ir rakteliai grąžinami klasės vadovei: 

6.1. prieš vasaros atostogas klasės vadovė privalo surinkti visus raktelius iš 1-5 klasių 

mokinių. 

6.2. prieš vasaros atostogas 5 klasių mokiniai spintelės raktus grąžina direktorės pavaduotojai  

ūkio reikalams, atžymą apie tai patvirtina parašu direktorės pavaduotoja ūkio reikalams mokinio 

atsiskaitymo lape. 

7. Prieš žiemos atostogas klasės vadovė su mokiniais sutikrina spinteles, ar jos paliktos 

tvarkingos, nėra maisto produktų, šiukšlių.  

8. Pametęs (sulaužęs) spintelės raktą ar sugadinęs spynelę, mokinys informuoja klasės vadovę. 

Klasės vadovė iš direktoriaus pavaduotojos ūkio reikalams paima atsarginį raktą. Savo lėšomis mokinys 

pasigamina naują raktą ar nusiperka spynelę (kokia spynelė yra tinkama, nurodo  direktoriaus pavaduotoja 

ūkio reikalams). Klasės vadovas (mokinys) naują spynelę perduoda direktoriaus pavaduotojai ūkio 

reikalams, nurodydamas spintelės aukštą ir numerį. 



9. Mokiniui baigus 5 klases ar keičiant ugdymo įstaigą, spintelė yra paliekama švari, tvarkinga, 

be daiktų; spintelės raktas grąžinamas direktorės pavaduotojai ūkio reikalams, atžymą apie tai patvirtina 

parašu direktorės pavaduotoja ūkio reikalams mokinio atsiskaitymo lape. 

10. Progimnazijos administracija neatsako už mokinio vertingus asmeninius daiktus, paliktus 

mokinio spintelėje. 

11. Progimnazijos personalas pasilieka teisę bet kada patikrinti mokinių spinteles. 

 

 

II. Informacijos pateikimas apie mokinio spintelę klasių vadovams 

 

1. Klasių vadovai vieną kartą mokslo metuose (iki spalio 1 d.) pateikia mokinių sąrašus su 

spintelių numeracija ( aukštas, spintelės numeris). 

2. Spintelių keitimai galimi tik suderinus su direktorės pavaduotoja ūkio reikalams. 

 

___________________________________________ 


