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1. P rip aZi stu negaliojandiais PaneveLioKazimiero Paltaroko Vidautvarkostaisykliq,

patvirtintq gimnazijos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. isakymu Nr. V-68, IX ir X skyrius.

2.P ak e i d i u IX irX skyrius irjuos i5destautaip:

IX. NAUDOJIMOSI MOKINIU RUBINE TVARKA

9.1. Mokiniai paltus, lietpaldius, striukes, galvos apdangalus palieka r1bineje.

9.2. Rflbai turi buti su pakabomis.

9.3. Paduodant ir atsiimant rlbus, mokiniai privalo tvarkingai stoveti eileje, nesistumdyti,

nesudaryti grlsties.

9.4. Pakabinusi palt4 arba kit4 rlb4, rubininke i5duoda Letonq.

9.5. Mokinys negali Zetono perduoti kitam asmeniui, privalo jf saugoti iki pamokq arba kitq
uZsiemimq pabaigos.

9.6. Mokinys savo r[bus atsiima pateikgs rfrbininkei Leton4.

9.7. Pametgs Zeton4, mokinys kreipiasi I direktoriaus pavaduotoj4 administracijos ir ukio
reikalams, kuriam dalyvaujant iSduodami rDbai mokiniui ir derinamas Zalos atlyginamas.

9.8. UZ pamest4, sulauZyt4, subraiLyt1, Letonq mokinys sumoka 2 eurus gimnazijos

buhalterijos kasininkei.

9.9' Pamokq metu rtlbai nei5duodami. Jeigu mokiniui butina i5eiti iS pamokq, jis privalo

r[bininkei pateikti klases aukletojo, dalyko mokytojo (nesant aukletojo) ar visuomenes sveikatos

prieZiuros specialisto i5leidimo i5 pamokq dokument4.

9.I0.UZ rubineje paliktq rubq saugum4 atsako rDbininkas.
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X. NAUDOJIMOSI SPINTELEMIS TVARKA

10.1. Mokinys, pageidaujantis iSsinuomoti spintelg, uZsiregistruoja pas direktoriaus

pavaduotoj4 administracqar ir frkio reikalams. Galima vien4 spintelg nuomotis ir dviems

mokiniams.

10.2. Spinteles nuomos kaina 15 eurq - visam laikui, kol mokinys naudojasi spintele.

10.3. Jei mokiniui spintele nebereikalinga arbajis iSsibraukia i5 gimnazijos mokiniq s4ra5q,

apie tai informuoja direktoriaus pavaduotoj4 administracijos ir [kio reikalams ir perduoda iam
tvarking4 (nesulauZyt4, nesubraiZyt4) spintelg.

10.4. Perdavus tvarking4 spintelg pavaduotojui administracijos ir ukio reikalams, mokiniui

sugraZinamr 7 eurai nuomos mokesdio.

10.5. GrieZtai draudZiama spintelg perduoti kitiems mokiniams - draugams, kt.

10.6. Leidliama perduoti spintelg besimokantiems gimnazijoje broliams/seserims, suderinus

su direktoriaus pavaduotoju administracijos ir rikio reikalams.

10.7. Mokinys yra atsakingas uZ savo spinteles b[klg ir prieZiDr4:

10.7.I. Spinteles negalima dalyti, ant spinteles negalima klijuoti lipdukq, plakatq, kt

10.7.2. Mokinys negali savavali5kai keisti spinteles uZrakto. Apie gedimus butina

informuoti direktoriaus pavaduotoj 4 administracij ai ir ukio reikalams.

10.8. Pamokq metu spinteleje gali bfti lauko rfbai, mokymosi priemones ir sportine

apranga. Po pamokq spinteleje negalima palikti maisto ir brangiq daiktq.

1 0 .9 . U Z spintel ej e paliktus daiktus gtmnazij a neatsako.

10.10. Gimnazijos administracija pasilieka teisg kartu su mokiniu, besinaudojandiu spintele,

tikrinti jos turini, tvarkq ir 5var4.

10.1 1. Nesilaikant Naudojimosi spintelemis tvarkos, gimnazijos administracija sprendZia del

galimybes mokiniui toliau naudotis spintele.
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