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I. BENDROJI   DALIS 
 
 

 

tvarką. 

1.   Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo 
 

 

2. Mokinio uniforma – pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros,

estetinio skonio ugdymo dalis. 

3. Mokinio uniformą privalomai dėvi  gimnazijos I-IV klasių mokiniai. 
 

 

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 
 

 

4. Mokiniai privalo dėvėti Gimnazijos  tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą nuo  
rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos. 

5. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 
 

MERGAITĖS BERNIUKAI 

Tamsiai mėlynas klasikinio modelio švarkas 

(gali būti trikotažinis ar kostiumo medžiagos) 

Tamsiai mėlynas klasikinio modelio švarkas (gali 

būti trikotažinis ar kostiumo medžiagos) 

Tamsiai mėlynos kostiumo kelnės arba tamsiai 

mėlyni džinsai (tvarkingi, neplėšyto modelio) 

Tamsiai mėlynos kostiumo kelnės arba tamsiai 

mėlyni džinsai (tvarkingi, neplėšyto modelio) 

Sijonas (languotos arba tamsiai mėlyno 

kostiumo medžiagos) 

 

Gimnazijos ženkliukas, kuris įsigyjamas iki lapkričio 1 d. (šiais mokslo metais iki 2018 m. sausio 

1d.) 

 

6. Valstybinių,  mokyklos  švenčių,  konkursų,  reprezentacinių  renginių,  egzaminų 

metu, taip pat atstovaujant mokyklą miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai taip pat  

privalo dėvėti mokinio uniformą. 

7. Mokinio uniforma dėvima pirmadieniais – ketvirtadieniais, penktadieniais – laisvo 
stiliaus diena, išskyrus tą dieną atstovaujant mokyklą oficialiuose renginiuose. 

8. Be uniformos mokinys gali dalyvauti švaros akcijose, išvykose, ekskursijose ar 

kituose su mokytojais suderintuose renginiuose. 
9.  M okinių  tėvai  (globėjai), klasių  vado va i ,  mokytojai,  gimnazijos 

administracija  kontroliuoja  mokinio uniformų dėvėjimą: 

9.1. M okinių  tėvai  (globėjai) užtikrina, kad jų sūnus ar dukra turi ir vilki uniformą 

visais šioje tvarkoje numatytais atvejais; 

9.2. Klasių vadovai rūpinasi ir puoselėja savo auklėtinių požiūrį į šios tvarkos 

laikymąsi,  vykdo stebėseną, informuoja gimnazijos administraciją ir tėvus, esant grubiems 

reglamento pažeidimams;  



9.3. Mokytojai bet kurios pamokos pradžioje siunčia uniformos nevilkintį mokinį (ę) 

paaiškinti reglamento pažeidimo priežastis gimnazijos direktoriui ar vienai iš direktoriaus 

pavaduotojų ugdymui;  

9.4. Gimnazijos administracija ne rečiau nei 2 per kartus mėnesį vykdo mokinio 

uniformų dėvėjimo patikrinimą. 
 

III. ATSAKOMYBĖ 
 

 

10. Už uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, 

klasės vadovai. 

11.  Gimnazijos administracija fiksuoja pažeidimų informaciją, renka ją ir analizuoja 

priežastis Direkcinėje taryboje ne rečiau nei 1 kartą per mėnesį. Esant reikalui, pažeidimų priežastis 

kviečiami paaiškinti mokiniai, mokinių  tėvai  (globėjai), klasių  vad o va i  a r  mokytojai. 

 

     
 

 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
 

13. Mokinio uniforma ir ženkliukas įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 


