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MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Mokinio uniforma – pagarbos gimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, 

estetinio skonio ugdomoji dalis. 

2. Mokiniai privalo dėvėti tvarkingą uniformą nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

3. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. 

4. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų ar kitų su 

mokytojais suderintų renginių metu. Sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių, mokinys 

gali nedėvėti uniformos. 

 

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

1–4 KLASIŲ MOKINIAMS 

PRIVALOMA 

Mergaitėms Berniukams 

Sarafanas su gimnazijos emblema. Sarafano 

viršutinė dalis tamsiai mėlyna, apatinė 

languota raudonai mėlyna 

Tamsiai mėlyna liemenė su gimnazijos emblema 

REKOMENDUOJAMA 

Palaidinė arba kitas viršutinis drabužis 

Kaklaraištis 

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai 

Marškiniai arba kitas viršutinis drabužis 

Kaklaraištis 

 

5-8, Ig-IVg KLASIŲ MOKINIAMS 

PRIVALOMA 

Mergaitėms, merginoms Berniukams, vaikinams 

Tamsiai mėlynas švarkas su gimnazijos  

emblema, languotas raudonai mėlynas 

sijonas arba vienspalvės tvarkingos kelnės 

Tamsiai mėlynas švarkas su gimnazijos emblema 

REKOMENDUOJAMA 

Palaidinė arba kitas viršutinis drabužis 

Kaklaraištis 

Marškiniai arba kitas viršutinis drabužis 

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai 

Kaklaraištis 

 

5. Valstybinių, gimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų metu, taip 

pat atstovaujant gimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę 



uniformą (rekomenduojama mergaitėms ir merginoms dėvėti vienspalves klasikines palaidines, 

berniukams ir vaikinams – vienspalvius klasikinius marškinius). 

6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu. 

 

III. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

7. Mokinio uniforma siuvama mokinių tėvų lėšomis. 

8. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje klasėje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti 

mokinio uniformą. 

9. Mokiniai, priimti į gimnaziją, per 3 mėnesius privalo įsigyti mokinio uniformą. 

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

10. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina 

žodiniu pagyrimu, dėkoja mokinių tėvams. 

11. Mokslo metų pabaigoje gimnazijos administracija pareigingiausią klasę, esant galimybei, 

įvertina.  

 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

12. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės: 

12.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba; 

12.2. klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokinio tėvais; 

12.3. jei uniforma nedėvima savaitę, raštiškas mokinio paaiškinimas gimnazijos 

administracijai; 

12.4. gimnazijos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas; 

13. Visais 12 punkte minėtais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus, rūpintojus). 

14. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už tai, kad jų vaikas (globotinis) gimnazijoje dėvėtų 

uniformą. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą. 

16. Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kontroliuoja 

uniformų dėvėjimą. 

17. Dalyko mokytojas, administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja jį ir 

informuoja klasės auklėtoją.  

18. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos gimnazijos tarybos pritarimu ir direktoriaus 

įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 
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