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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS
MOKINIŲ NAUDOJIMOSI RŪBINIŲ SPINTELĖMIS
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos mokinių naudojimosi rūbinių
spintelėmis (toliau – Spintelės) taisyklių aprašas nustato Spintelių išdavimo tvarką,
naudojimosi taisykles bei atsakomybę.
2. Spintelėmis gali naudotis 1–8 klasių, I–IV gimnazijos klasių mokiniai. Galimybė
naudotis spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo – birželio mėn.).
II SKYRIUS
SPINTELIŲ IŠDAVIMO TVARKA
3. Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams organizuoja Spintelių paskirstymą ir raktų
padalijimą klasių vadovams pagal klasės vadovo pateiktą klasių sąrašą.
4. Klasių vadovai:
4.1. padalija Spintelių raktus mokiniams;
4.2. kontroliuoja, kaip auklėtiniai naudojasi Spintelėmis, organizuoja spintelių
tvarkymąsi prieš mokinių atostogas, kontroliuoja, ar mokiniai prieš atostogas ir
pasibaigus mokslo metams išvalė spinteles ir išsinešė visus rūbus, batus ir kitus
daiktus;
4.3. mokslo metų pabaigoje atsiskaito direktoriaus pavaduotojai ūkio reikalams ir
atsako už visų spintelių raktų grąžinimą.
5. Mokinys, pametęs spintelės raktą, privalo kreiptis į rūbininkę ir savo lėšomis
nusipirkti dublikatą.
III SKYRIUS
NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLĖS
6. Klasės vadovas supažindina mokinius su naudojimosi Spintele taisyklėmis
pasirašytinai.
7. Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį: laikyti mokymo priemones, sportinę
aprangą, avalynę, striukes/paltus.
8. Mokiniai pastoviai privalo palaikyti tvarką ir švarą Spintelės viduje.
9. Draudžiama:

9.1. Laikyti sprogstamas ir degias medžiagas, maisto produktus, narkotines medžiagas,
cigaretes, alkoholinius gėrimus.
9.2. Spardyti, daužyti Spinteles, jų duris, laužti užraktą;
9.3. Savavališkai keisti užraktą.
9.4. Bandyti atrakinti ne savo Spintelę.
9.5. Perduoti/parduoti savo Spintelę kitam asmeniui.
10. Mokinys, mokslo metų pabaigoje arba nutraukęs mokymosi sutartį mokslo metų
eigoje, sutvarkęs Spintelę ir išsinešęs Spintelėje esančius rūbus, avalynę ir visus kitus
daiktus, privalo grąžinti Spintelės raktą atsakingam asmeniui.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
11. Gimnazija įsipareigoja suteikti mokiniui galimybę naudotis Spintele.
12. Mokinys atsako už paliktus Spintelėje daiktus ir raktą. Pamestą raktą savo lėšomis
turi pakeisti dublikatu.
13. Mokinys, sugadinęs Spintelę, atlygina padarytus nuostolius.
14. Už Spintelėje paliktus pinigus ir brangius daiktus (mobiliuosius telefonus,
filmavimo kameras, fotoaparatus ir šių daiktų kroviklius, pinigus, aukso, sidabro ir
kitus papuošalus ir t.t.), gimnazija neatsako.
15.Gimnazijos vadovai ir klasės auklėtojas pasilieka teisę kartu su mokiniu,
besinaudojančiu Spintele, ir/ar jo tėvais, tikrinti jos turinį, tvarką ir švarą. Esant
įtarimui dėl Spintelėje saugojamų daiktų, psichotropinių medžiagų, gimnazijos
vadovai turi teisę kreiptis į policiją.

