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NAUDOJIMOSI MOKINIŲ SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Rokiškio Juozo Tūbelio progimnazija (toliau – Progimnazija) Naudojimosi mokinių
spintelėmis tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato naudojimosi mokinių spintelėmis
(toliau – spintelės) taisykles bei atsakomybę.
2. Progimnazijoje esančios spintelės yra Progimnazijos nuosavybė.
3. Spintelėmis gali naudotis 1-8 klasių mokiniai.
4. Galimybė naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo-birželio mėn.),
kiekvienais mokslo metais gali būti paskirta kita spintelė.
5. Spintelėmis mokiniai naudojasi nemokamai.
6. Raktus nuo spintelių mokslo metų pradžioje direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams išduoda
pasirašytinai klasių vadovams, klasių vadovai mokiniams, susipažinusiems su mokinių
spintelių naudojimosi tvarka.
7. Mokiniai klasės vadovo supažindinami su Aprašu pasirašytinai.
8. Spintelių paskirstymą mokiniams, raktų išdavimą ir apskaitą vykdo klasės vadovas.
9. Mokinys gauna vieną raktą nuo spintelės. Atsarginis raktas lieka pas direktoriaus pavaduotoją
ūkio reikalams.
10. Mokslo metų pabaigoje ar mokiniui išvykstant mokytis į kitą įstaigą:
10.1. spintele besinaudojantis mokinys privalo palikti tvarkingą spintelę, pasiimti iš jos visus
daiktus;
10.2. grąžinti spintelės raktą klasės vadovui, kuris, dalyvaujant mokiniui, patikrina spintelę.
10.3. klasės vadovas surenka mokinių spintelių raktus ir atiduoda direktoriaus pavaduotojui ūkio
reikalams.
II. ATSAKOMYBĖS
11. Mokinys privalo saugoti spintelės raktą. Pametęs raktą, mokinys privalo informuoti
direktoriaus pavaduotoją ūkiui (pradinių klasių mokiniai- savo mokytoją).
12. Pametusio spintelės raktą mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) turi pasirūpinti rakto dublikato
pagaminimu. Progimnazija rakto dublikato neduoda.
13. Mokinys, pastebėjęs sugadintą spintelės užraktą, pažeistą spintelės paviršių, turi kuo skubiau
raštu informuoti direktoriaus pavaduotoją ūkiui (pradinių klasių mokiniai- savo mokytoją).
14. Mokinio, sugadinusio spintelę (įvairiais būdais pažeidusio spintelės paviršių, sugadinus
užraktą ar kita), tėvai (globėjai, rūpintojai) padarytą Progimnazijai žalą atlygina teisės aktų
nustatyta tvarka.
15. Už spintelėje paliktus/saugojamus asmeninius daiktus Progimnazija neatsako.
16. Progimnazija pasilieka teisę, dalyvaujant spintele besinaudojančiam mokiniui ir dviem
Progimnazijos darbuotojams, periodiškai tikrinti spintelės turinį, siekiant užtikrinti higienos,
saugumo ir Progimnazijos mokinių elgesio taisyklių reikalavimus.

III. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS
17. Naudotis spintele pagal paskirtį: laikyti viršutinius drabužius.
18. Draudžiama:
18.1. klijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairius lipdukus, plakatus ir kitokius daiktus;
18.2. keisti spintelės dizainą, t.y. piešti ant durelių, jas dažyti;
18.3. savavališkai keisti spintelės užraktą;
18.4. laikyti spintelėje Progimnazijoje draudžiamus daiktus;
18.5. savavališkai pasikeisti spintele su kitais mokiniais;
18.6. laikyti maisto produktus, gėrimus.
19. Mokinys, nesilaikantis naudojimosi saugojimosi spintelėmis tvarkos, svarstomas Vaiko
gerovės komisijos posėdyje, siūlomos kitos drausminimo priemonės.
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