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KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS 

SPINTELIŲ, SKIRTŲ MOKINIŲ ASMENINIAMS DAIKTAMS PASIDĖTI, 

NAUDOJIMO IR APSKAITOS TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Naudojimosi spintelėmis taisyklės nustato panaudos gavėjų teises, pareigas bei 

atsakomybę. 

2. Spintelės, skirtos mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, yra Kauno „Vyturio“ 

gimnazijos nuosavybė.  

3. Spintelėmis gali naudotis visų klasių mokiniai.  

4. Mokiniai spintelėmis naudojasi nemokamai pagal panaudos sutartį (priedas), kurią 

pasirašo gavę spintelę.  

 

II SKYRIUS 

NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS PAGRINDINĖS NUOSTATOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

5. Spintelės, skirtos mokinių asmeniniams daiktams pasidėti, skiriamos tokia tvarka:  

5.1. rugsėjo mėnesį 5 klasių mokiniams skiriama tiek spintelių, kiek jų paliko baigę 

IV gimnazijos klasių mokiniai. Spintelės yra skiriamos vienodai kiekvienai klasei. Jei negalima 

paskirstyti vienodai visoms klasėms, spintelių likutis paliekamas rezerve; 

5.2. klasės auklėtojas yra atsakingas už spintelių paskirstymą klasėje. Spintelių 

skyrimo tvarka klasėse gali skirtis; 

5.3. mokiniai, kuriems dėl rimtų priežasčių labai reikalinga spintelė, tačiau ji nebuvo 

skirta, rašo direktoriui motyvuotą prašymą skirti spintelę. Išnagrinėjus prašymus, esant galimybei, 

mokiniui iš rezervo paskiriama spintelė.  

6. Spintelė skiriama vienam mokiniui. Mokiniui nedraudžiama leisti kartu su juo 

naudotis spintele sesei, broliui, draugui. Už spintelę atsakingas tas mokinys, kuris pasirašė panaudos 

sutartį.     

7. Mokinys, prieš pradėdamas naudotis spintele, pas klasės auklėtoją pasirašo 

spintelės panaudos sutartį. Klasių auklėtojai pateikia gimnazijos ūkvedžiui mokinių sąrašus, kuriems 

skiriamos spintelės. Pasirašęs sutartį, mokinys gauna spintelės raktelį su spintelės numeriu, kuris 

įrašomas į sutartį.   
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8. Mokinys gauna vieną raktelį nuo spintelės. Atsarginis raktelis lieka pas klasės 

auklėtoją. 

9. Mokiniai gavę spintelę įsipareigoja:  

9.1. naudotis spintele pagal paskirtį, saugoti ir prižiūrėti ją;  

9.2. neklijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairių lipdukų, plakatų ir kitokių daiktų; 

9.3. nekeisti spintelės dizaino, t. y. nepiešti ant durelių, jų nedažyti;  

9.4. savavališkai nekeisti spintelės durelių spynelės, o jai sugedus arba pametus raktelį, 

kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkiui Edmundą Mineikį (107 kab.);  

9.5. nelaikyti spintelėje alkoholio, tabako ir kitų gimnazijoje draudžiamų priemonių;  

9.6. neperduoti spintelės kitiems asmenims;   

9.7. sugadinus spintelę, atlyginti padarytus nuostolius;  

9.8. baigus gimnaziją arba išeinant iš gimnazijos, grąžinti spintelės raktelį klasės 

auklėtojui.    

 

III SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Gimnazijos direktorius, ūkvedys, direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir socialinis 

pedagogas, esant reikalui, turi teisę tikrinti spintelių turinį. 

11. 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 

gimnazijoje.  

12. Mokinys, nesilaikantis naudojimosi spintele tvarkos taisyklių ir per mokslo metus 

gavęs rašytinį įspėjimą dėl netinkamo spintelės eksploatavimo, mokslo metų pabaigoje netenka teisės 

naudotis spintele.   

  

__________________________  
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Kauno „Vyturio“ gimnazijos spintelių,  

skirtų mokinių asmeniniams daiktams  

pasidėti, naudojimo ir apskaitos taisyklių 

priedas  
 

 

KAUNO „VYTURIO“ GIMNAZIJOS 

SPINTELĖS PANAUDOS SUTARTIS 

  

      20..... m. ....................................d.    Nr. ......... 

Kaunas 

  

Kauno „Vyturio“ gimnazija, atstovaujama ūkvedės Sigutės Sorakienės, toliau –  

Panaudos davėjas, ir ........................................................................................................................................... 
(mamos/tėvo/globėjo/rūpintojo vardas, pavardė, telefonas) 

atstovaujantis mokinio ........................................................................................................... interesus, 
(vaiko vardas, pavardė, klasė) 

toliau – Panaudos gavėju, sudarėme šią sutartį:  

1. Panaudos davėjas:  

1.1. duoda panaudos gavėjui spintelę daiktams Nr................. naudojimui;  

1.2. turi teisę, bet kada atsarginiu rakteliu patikrinti spintelę.  

2. Panaudos gavėjas įsipareigoja:  

2.1. naudotis spintele pagal paskirtį, saugoti ir prižiūrėti ją;  

2.2. neklijuoti ant spintelės ir spintelės viduje įvairių lipdukų, plakatų ir kitokių daiktų;  

2.3. nekeisti spintelės dizaino, t. y. nepiešti ant durelių, jų nedažyti;  

2.4. savavališkai nekeisti spintelės durelių spynelės, o jai sugedus arba pametus raktelį, 

kreiptis į direktoriaus pavaduotoją ūkiui Edmundą Mineikį (107 kab.);  

2.5. nelaikyti spintelėje alkoholio, tabako ir kitų gimnazijoje draudžiamų priemonių;  

2.6. neparduoti ar neperduoti spintelės kitiems asmenims;   

2.7. sugadinus spintelę, atlyginti padarytus nuostolius;  

2.8. baigus gimnaziją arba išeinant iš gimnazijos, grąžinti spintelės raktelį klasės 

auklėtojui.    

3. Šalių ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.  

4. Sutartis surašyta 2 egzemplioriais – po vieną kiekvienai šaliai.  

5. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo datos ir galioja iki kol mokinys mokosi Kauno 

„Vyturio“ gimnazijoje. 

6. Šalių adresai ir rekvizitai:            

Panaudos davėjas: Panaudos gavėjas: 

Kauno „Vyturio“ gimnazija   

Taikos pr. 51, Kaunas 

Įm. kodas 190136887    

Ūkvedė  

............................. 

Sigutė Sorakienė  

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

...................................................... 

                   


