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VILNIAUS PAVILNIO PROGIMNAZIJOS SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI, 

NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS 

I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Pavilnio progimnazijos (toliau tekste – Progimnazija) „Asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis 

taisyklės“ (toliau tekste – Taisyklės) nustato spintelių  paskyrimo ir naudojimosi jomis tvarką bei atsakomybę. 

2. Progimnazijoje esančios spintelės yra Progimnazijos nuosavybė. 

3. Asmeninių daiktų laikymo ir naudojimosi spintelėmis (toliau tekste –Spintelės) mokymosi laikotarpiu (rugsėjo – 

birželio mėn.) nemokamai gali naudotis 5 - 8 klasių mokiniai. 

II SKYRIUS. SPINTELIŲ IŠDAVIMO TVARKA 

4. Spintelės skiriamos visiems pageidaujantiems 5-8 klasių mokiniams.  Raktus nuo Spintelių prieš mokslo metų 

pradžią direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams pasirašytinai išduoda klasių vadovams. 

5. Su šiomis taisyklėmis klasių vadovai supažindina mokinius bei mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) . 

6. Klasės vadovas parengia mokinių, kuriems suteiktos Spintelės, sąrašą su Spintelių numeriukais (1 priedas) ir jo 

kopiją pateikia direktoriaus pavaduotojui ūkio reikalams kiekvienais mokslo metais iki rugsėjo 15 d., o 

patikslinimus - mokslo metų eigoje pagal poreikį. 

III SKYRIUS. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS 

7. Mokinių asmeninių daiktų laikymo Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį. Naudodamiesi spintele 

mokiniai privalo: 

7.1. saugoti ir tausoti Spinteles; 

7.2. laikyti jose tik mokymo priemones, sportinę aprangą (išskyrus avalynę). 

7.3. laikytis švaros ir tvarkos; 

7.4. Spinteles laikyti užrakintas; 

7.5. prie Spintelių elgtis drausmingai, nesistumdyti, netrukdyti kitiems pasiimti/pasidėti daiktus; 

7.6. pastebėjus užrakto gedimą, informuoti klasės vadovą, jam nesant – direktoriaus pavaduotoją ūkio reikalams. 

8. Draudžiama: 

8.1. laikyti Spintelėse su ugdymo procesu nesusijusius daiktus,  maisto produktus, skysčius,  bet kokius 

draudžiamus daiktus.    ( elektronines cigaretes, sprogstamas,  pirotechnines  medžiagas, dujų balionėlius,  

narkotikų, tabako ar kitas psichotropines medžiagas, degtukus, žiebtuvėlius ir jų papildymus bei kitus priedus ir 

kt.) 

8.2. spardyti, daužyti ar kitaip gadinti Spintelę, laužti jos užraktą; 

8.3. keisti užraktą be mokyklos direktoriaus pavaduotojo ūkio reikalams žinios; 

8.4. bandyti atrakinti ne savo Spintelę; 

8.5. perduoti savo Spintelę ar jos raktą kitam asmeniui; 



8.6. Spintelės viduje ir išorėje  negalima piešti, klijuoti lipdukų ar kitaip išskirti nuosavybės teisę; 

9. Mokinys, nutraukęs mokymosi sutartį, privalo palikti Spintelę tvarkingą, o jos raktą grąžinti klasės vadovui. 

III SKYRIUS. ATSAKOMYBĖ 

10. Mokinys privalo saugoti Spintelės raktą. 

11. Pametus Spintelės raktą, už dublikato pagaminimą atsako tėvai (globėjai, rūpintojai). 

12. Sulaužius ar sugadinus Spintelės spynelę, mokinys ir tėvai (globėjai, rūpintojai) yra materialiai atsakingi už jos 

pakeitimą (pateikia Progimnazijai savo lėšomis nupirktą pakaitinę spynelę arba atlygina jos nupirkimo išlaidas). 

13. Sugadinus Spintelę (subraižius, sulaužius ar padarius kitokią žalą) ar jos spynelę, mokinys ir tėvai (globėjai, 

rūpintojai) atlygina padarytus nuostolius. 

14. Pastebėjus sugadintą užraktą ar atradus Spintelę atrakintą, apie tai būtina skubiai pranešti direktoriaus 

pavaduotojui ūkio reikalams ar Progimnazijos socialiniam pedagogui. 

15. Už Spintelėje paliktus brangius daiktus (pvz. mobiliuosius telefonus, filmavimo kameras, fotoaparatus ir šių 

daiktų pakrovėjus, pinigus, papuošalus ir t.t.), Progimnazija neatsako. 

16. Mokinys ir tėvai (globėjai, rūpintojai) yra atsakingi už tvarką bei švarą Spintelės viduje ir už naudojamos 

Spintelės būklę bei priežiūrą. 

17. Mokslo metų eigoje klasių vadovai užtikrina, kad mokiniai tinkamai naudotųsi suteikta Spintele, o pasibaigus 

ugdymo procesui,  klasių vadovai patikrina Spintelę, o mokiniai grąžina jiems raktus. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

18. Progimnazijos administracija, socialinis pedagogas, klasių vadovai turi teisę kartu su mokiniu, besinaudojančiu 

Spintele, tikrinti jos turinį, tvarką ir švarą. 

19. Patikrinimo metu Spintelėje radus daiktų, nesusijusių su ugdymosi veikla, kviečiamas mokinys ir jo tėvai (jei to 

reikia), kad būtų išsiaiškinta surastų daiktų paskirtis ir poreikis Progimnazijoje. 

20. Šių Taisyklių privaloma laikytis visiems besinaudojantiems Spintelėmis mokiniams. Nesilaikant naudojimosi 

Spintelėmis Taisyklių, Progimnazijos administracija sprendžia klausimą dėl galimybės mokiniui toliau naudotis 

Spintele. 

21. Taisyklės skelbiamos Progimnazijos interneto svetainėje. 
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