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PANEVĖŽIO „VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS 

SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI,   

NAUDOJIMO TVARKA 

 

 

1. Spintelės yra dviejų rūšių: Mokyklos nuosavybė (toliau - Mokyklos spintelė) arba 

mokinio ir jo tėvų  nuosavybė (toliau - asmeninė spintelė). Spintelės  pastatomos mokyklos 

patalpose  ir joms eiliškumo tvarka skiriami numeriai. 

2. Asmeninės spintelės dovanojimą kitam mokiniui ar mokyklai mokinio tėvai (globėjai) 

arba mokinys, turintis tėvų įgaliojimą, derina su direktoriaus pavaduotoju ugdymo aprūpinimui. 

Mokyklos spinteles direktoriaus pavaduotojas ugdymo aprūpinimui išdalina kartu su klasių 

vadovais (klasių vadovai pirmiausiai išsiaiškina poreikį su klasės mokiniais ir tėvais). 

3. Naudojimosi laikotarpiu, nuo gavimo  iki perdavimo Mokyklai, mokinys ir jo tėvai 

(globėjai) pilnai atsako už jiems priklausančią spintelę. 

4. Spintelės raktus turi mokinys, kuris, mokyklos administracijos atstovui, klasės auklėtojui, 

socialiniam pedagogui paprašius, privalo atrakinti spintelę patikrinimui. Atsarginiai spintelių raktai 

saugomi Ugdymo aprūpinimo skyriuje. 

5. Spintelės turi būti su veikiančiais  užraktais. Mokinys ir jo tėvai (globėjai) rūpinasi 

sugedusios asmeninės spintelės remontu. Mokyklos spinteles taiso mokyklos darbuotojai (gavę  

informaciją apie gedimą). 

6. Sugedusią asmeninės spintelės spynelę į analogišką pakeisti gali mokyklos  darbuotojas 

(mokinio arba jo tėvų (globėjų) prašymu ir pateikus naują  spynelę). 

7. Pastebėjęs sugadintą užraktą, mokinys  informuoja budėtoją (I a. fojė).  

8. Spintelės išorės estetinis vaizdas turi išlikti nepakitęs keičiantis spintelių savininkams. 

Spintelės vidus turi būti  tvarkingas. Tiek spintelės išorėje, tiek  viduje draudžiama: dažyti, piešti, 

klijuoti lipdukus ir kt. 

9. Už spintelės išorės ir vidaus valymą atsakingas pats spintelės savininkas (mokinys). 

10. Spintelėje gali būti laikomos mokymuisi reikalingos priemonės, sportinė apranga ir 

sportiniai bateliai (maišelyje).  

11. Spintelėse esančią tvarką 1- 2 kartus per mėnesį turi teisę tikrinti mokyklos socialinis 

pedagogas ir direktoriaus pavaduotojas  ugdymo aprūpinimui.  

 12. Patikrinimo metu spintelėje radus daiktų, nesusijusių su ugdymosi veikla, kviečiamas 

mokinys ir jo tėvai (globėjai), jei to reikia, kad būtų   išsiaiškinta surastų daiktų paskirtis ir poreikis 

mokykloje.   

13. Už spintelėje paliktus asmeninius daiktus atsako pats mokinys.  

14. Mokinys, nesilaikantis naudojimosi spintele tvarkos, visiškai nesinaudojantis gauta 

spintele ar per mokslo metus gavęs rašytinį įspėjimą dėl netinkamo spintelės eksploatavimo, mokslo 

metų pabaigoje netenka teisės naudotis spintele. 

15. Mokykla sudaro galimybę kiekvienam mokiniui turėti ir naudoti spintelę. Taip pat 

atsako už priežiūrą, kad pamokų ir pertraukų metu spintelės nebūtų niokojamos (spardomos, 

braižomos ir kt.). 
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