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JURBARKO ANTANO GIEDRAIČIO-GIEDRIAUS GIMNAZIJOS MOKINIŲ 

NAUDOJIMOSI RŪBŲ SPINTELĖMIS TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

               1. Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos (toliau – Gimnazija) Mokinių 

naudojimosi rūbų spintelėmis (toliau – Spintelės) tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Spintelių 

skyrimo mokiniams tvarką, naudojimosi taisykles ir atsakomybę. 

               2. Spintelėmis gali naudotis Gimnazijos I–IV klasių mokiniai. 

               3. Viena Spintelė skiriama dviem mokiniams. 

               4. Spintelės skiriamos dvejų metų laikotarpiui, kol mokinys baigia pagrindinio ugdymo 

programos antrąją dalį ar vidurinio ugdymo programą. 

 

II SKYRIUS 

SPINTELIŲ SKYRIMO TVARKA 

 

               5. Spinteles mokiniams pagal klasių komplektus ir mokinių skaičių paskirsto Gimnazijos 

socialinis pedagogas.  

               6. Socialinis pedagogas išdalina Spintelių raktus klasių vadovams, kurie savo parašu patvirtina, 

kad gavo raktus. 

               7. Klasių vadovai: 

               7.1. išdalina Spintelių raktus mokiniams, kurie savo parašu patvirtina, kad gavo raktą;   

               7.2. užtikrina, kad mokiniai tvarkingai naudotųsi skirtomis Spintelėmis; 

               7.3. mokinys, baigęs Gimnazijoje pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį, vidurinio 

ugdymo programą ar nutraukęs Mokymosi sutartį, grąžina klasės vadovui Spintelės raktą ir tai patvirtina 

savo parašu; 

               7.4. klasės vadovas kartu su mokiniu patikrina, ar raktas yra nuo Spintelės ir, ar grąžinama 

Spintelė yra tvarkinga; 

               7.5. baigiamosios klasės (II ar IV klasės) vadovas surinktus Spintelių raktus su Spintelių 

numeriais atiduoda Gimnazijos socialiniam pedagogui, kuris savo parašu patvirtina, kad gavo raktus. 

               8. Mokinys, praradęs Spintelės raktą, privalo savo lėšomis nupirkti kitą. 

 

III SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TVARKA  

 

               9. Klasės vadovas supažindina klasės mokinius su Aprašu pasirašytinai. 

              10. Spintelės gali būti naudojamos tik pagal paskirtį: laikyti viršutinius rūbus, mokymosi 

priemones, sportinę aprangą ir avalynę. 

              11. Mokiniai privalo palaikyti Spintelėse tvarką ir švarą, pasibaigus mokslo metams, išsinešti 

iš Spintelės visus daiktus.  
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              12. Spintelėse draudžiama laikyti narkotines medžiagas, tabako gaminius, elektronines 

cigaretes, alkoholį, degias ir sprogstamas medžiagas, greitai gendančius maisto produktus. 

              13. Spintelėse negalima palikti brangių ir vertingų daiktų – mobiliųjų telefonų, pinigų, 

papuošalų ir kt. 

              14. Mokiniai privalo saugoti Spinteles, jų negadinti, neklijuoti lipdukų, nerašinėti, pastebėję 

sugadintą, aprašinėtą spintelę, nedelsdami turi informuoti klasės vadovą.  

              15. Mokiniai negali savavališkai keisti Spintelės užrakto, perduoti Spintelę naudoti kitam 

asmeniui, naudoti ne savo Spintelę.  

 

IV SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

               16. Gimnazija suteikia kiekvienam mokiniui galimybę naudotis Spintele. 

               17. Mokinys asmeniškai atsako už daiktus, saugomus Spintelėje. 

               18. Mokiniams, pažeidusiems Apraše nustatytą naudojimosi Spintelėmis tvarką, gali būti 

taikomas Jurbarko Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos poveikio priemonių taikymo netinkamai 

besielgiantiems mokiniams tvarkos aprašas ir nustatyta tvarka tikrinamos Spintelės. 

 

________________________ 


