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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ LAURYNO IVINSKIO GIMNAZIJA 

SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI, NAUDOJIMO 

IR APSKAITOS TAISYKLĖS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 

1. Naudojimosi spintelėmis taisyklės nustato vartotojo teises, pareigas bei atsakomybę. 

2. Spintelės yra gimnazijos mokinių/tėvų turtas, jomis naudojasi I-IV gimnazijos klasių 

mokiniai. 

3. Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį, t.y. pamokų metu spintelėje gali būti 

striukė, mokymosi priemonės ir sportinė apranga. 

4. Mokyklinių spintelių nuomos kainą metams nustatyti pagal  Šiaulių rajono savivaldybės 

tarybos Švietimo įstaigų ir Šiaulių rajono savivaldybės švietimo paslaugų centro teikiamų paslaugų 

kainas.  

 

II. NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS PAGRINDINĖS NUOSTATOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Už sugadintą svetimą spintelę savininkui materialinę žalą atlygina tai padariusio 

mokinio  tėvai. Apie tai informuojami gimnazijos socialinis pedagogas ir klasės vadovas. 

6. Jei mokiniui spintelė nebereikalinga, apie tai informuojamas socialinis pedagogas ir 

klasės vadovas. Tvarkinga spintelė perduodama naujam savininkui šalių susitarimu. 

7. Naujasis spintelės savininkas informuoja socialinį pedagogą ir klasės vadovą  apie 

spintelės įsigijimą.   

8. Mokinys, baigęs gimnaziją, išėjęs mokytis į kitą ugdymo įstaigą ir neperdavęs spintelės 

kitam asmeniui iki ateinančių kalendorinių metų sausio 1 dienos, praranda nuosavybės teisę. 

Spintelė tampa gimnazijos nuosavybe.  

9. Gimnazijoje nuosavybėje esančiomis spintelėmis leidžiama naudotis naujai atvykusiems  

IG ir IIIG klasių mokiniams.  

10. Gimnazijoje nuosavybėje esančiomis spintelėmis leidžiama naudotis gerai 

besimokantiems ir socialiai remtiniems mokiniams. Mokinių sąrašus tvirtina socialinė pedagogė 

suderinusi su gimnazijos administracija per pirmąsias dvi rugsėjo savaites. 

11. Mokiniai, kuriems dėl rimtų priežasčių reikalinga spintelė, rašo prašymą gimnazijos 

direktoriui skirti spintelę. Išnagrinėjus prašymą, esant galimybei, mokiniui iš rezervo skiriama 

spintelė ( iki rugsėjo 1 d.) Spintelė yra vieno mokinio nuosavybė. Mokiniui nedraudžiama  leisti 

kartu su juo naudotis sesei, broliui, draugui. Už spintelę yra atsakingas tas mokinys, kurio vardu yra 

spintelė.  

12. Spintelėje draudžiama  laikyti alkoholio, tabako gaminius, psichotropines, narkotines 

medžiagas, elektronines cigaretes, sprogstamas medžiagas, gendančius maisto produktus ir kitus 

daiktus, nesusijusius su ugdymo procesu. 

13. Mokinys atsako už spintelėje paliktus daiktus. Už spintelėje paliktus brangius, su 

ugdymo procesu nesusijusius daiktus (mobiliuosius telefonus, filmavimo kameras, fotoaparatus ir 

šių daiktų kroviklius, pinigus, aukso, sidabro bei kitus papuošalus ir t.t.) gimnazija neatsako. 

14. Baigęs gimnaziją mokinys turi raštu pranešti socialiniam pedagogui apie savo spintelės 

perdavimą kitam mokiniui/dovanojimą gimnazijai.  

15. Mokinys/tėvai yra atsakingi už tvarką bei švarą spintelės viduje ir už naudojamos 

spintelės būklę bei priežiūrą. 

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 



16. Klasės vadovas, socialinis pedagogas ir gimnazijos administracijos atstovai,  reikalui 

esant, turi teisę tikrinti spintelių turinį dalyvaujant spintelės savininkui. 

17. Patikrinimo metu spintelėje radus daiktų, nesusijusių su ugdymosi veikla, apie tai 

informuojami mokinio tėvai, kad būtų išsiaiškinta surastų daiktų paskirtis ir poreikis gimnazijoje. 

18. Nesilaikant Naudojimosi spintelėmis taisyklių, gimnazijos administracija sprendžia dėl 

galimybės mokiniui toliau naudotis spintele. 

 

________________ 
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