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MAŽEIKIŲ R. TIRKŠLIŲ JUOZO VITKAUS-KAZIMIERAIČIO 
PAGRINDINĖS MOKYKLOS NAUDOJIMOSI SPINTELĖMIS TAISYKLIŲ 

APRAŠAS 

 

 

I. Bendrosios nuostatos 

 
1. Šios ,,Naudojimosi spintelėmis taisyklėmis “ nustato vartotojo teises, pareigas bei 

atsakomybę. 
2. Spintelėmis gali naudotis 1-10 klasių mokiniai. 
3. Galimybė naudotis saugojimo spintelėmis suteikiama tik mokymosi laikotarpiu (rugsėjo-

birželio mėn.). 
4. Mokiniai,  norintys naudotis spintele, turi  pateikti  direktoriaus pavaduotojai ūkiui suderintą 

su tėvais prašymą. 
5. Spintelės turi būti naudojamos pagal paskirtį. Jose galima laikyti mokymo priemones, paltą, 

sportinę  aprangą bei avalynę. Už asmeninius daiktus paliktus savo spintelėje mokykla 
neatsako. 

II. Draudžiama 

 
6. Laikyti  brangius asmeninius daiktus, maisto produktus, nikotiną, alkoholį, sprogstamas ir 

narkotines medžiagas. 
7. Spardyti, daužyti, laužyti ir keisti  spintelės išvaizdą. 
8. Laužti užraktą ar keisti spintelės  užraktą be priežasties. 
9. Rakinti kitų mokinių spinteles ar duoti savo spintelės raktą kitam asmeniui. 

 

III. Atsakomybė 

 
10. Mokykla  įsipareigoja suteikti  mokiniui galimybę naudotis spintele. 
11. Tėvų ir mokinio atsakomybė: 

 11.1. atsako už spintelės raktą (pamestą raktą privalo pakeisti dublikatu); 

 11.2. atsako už paliktus daiktus spintelėje; 

 11.3. nedelsiant praneša klasės vadovui apie spintelės  pažeidimus ( nesant klasės vadovui 
mokykloje, informuoja  direktoriaus  pavaduotoją ūkiui); 
 11.4. prieš rudens, žiemos, pavasario bei vasaros atostogas palieką tuščią spintelę (spintelės 

raktas vasaros atostogų metu paliekamas klasės auklėtojui); 
 11.5. mokiniui, sugadinus spintelę, materialinius nuostolius atlygina tėvai; 
 11.6. mokiniui, nesilaikančiam naudojimosi spintelėmis taisyklėmis, mokykla turi teisę atimti 
galimybę naudotis spintele. 
                                ___________________________________________ 
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                                         ___________________________________ 

( mokinio vardas, pavardė , klasė) 
 

 

___________________________________________________ 

( adresas, telefonas ) 

 

 

Mažeikių r. Tirkšlių Juozo Vitkaus-Kazimieraičio 

pagrindinės mokyklos                                                                                                                                                 
direktoriaus pavaduotojai ūkiui Jūratei Čiapienei 

 

 

PRAŠYMAS 
DĖL  SPINTELĖS  NAUDOJIMOSI 

__________________ 

( data) 

 

 

             Prašau  sudaryti  galimybę  man ............................................................................................... 
klasės .................. mokiniui naudotis daiktų, rūbų spintele  Nr.............. 
             Su  Naudojimo spintelėmis taisyklių aprašu susipažinau. 
                      

 

 

 

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

 

                                                                                           (mokinio vardas, pavardė, parašas) 
 

 

 

 

 

 

 

 

SUDERINTA                                                                                  SUDERINTA 

. 

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

  (parašas)                                                                                          ( parašas) 
.....................................................                                                    ....................................................... 

(vieno iš tėvų (globėjų) vardas, pavardė)                                         ( klasės vadovo vardas, pavardė) 
 

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

        (data)                                                                                                 (data) 


