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ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO-PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ 

NEŠIOJIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
1. Mokyklinė uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, 

jos tradicijoms 

simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

2. Mokyklinių uniformų nešiojimo tvarka nustato  gimnazijos mokinių mokyklinių 

uniformų nešiojimo reikalavimus.  

 

II.  UNIFORMŲ NEŠIOJIMO ORGANIZAVIMAS 

3.  Mokyklinę uniformą mokiniai įsigyja asmeninėmis ar tėvų lėšomis. Tiekėją renkasi 

mokinių tėvai patys, svarbu, kad jo tiekiama produkcija atitiktų šios tvarkos 8 p. reikalavimus. 

4. Mokyklinę uniformą privalo kasdien nešioti visi gimnazijos mokiniai nuo mokslo 

metų pradžios iki mokslo metų pabaigos.  

5. Dėvima uniforma privalo būti švari ir tvarkinga. Prie uniformos nedėvimi ryškūs, 

iššaukiantys papuošalai. 

6. Mokiniai, nuolatos nešiojantys mokyklinę uniformą, gali penktadieniais į gimnaziją 

atvykti apsirengę laisvo stiliaus apranga.  

7. Už gimnazijos mokinių mokyklinių uniformų nešiojimą atsakingi auklėtojai ir 

socialinė pedagogė:  

7.1. klasės auklėtojas kasdien  domisi, rūpinasi, ar mokiniai dėvi mokyklinę uniformą, 

apie tai informuoja tėvus, reikalauja šios tvarkos vykdymo; 

7.2. socialinė pedagogė 2- 3 kartus per mėnesį (per pilną mėnesį – 3 kartus, per 

mėnesį su mokinių atostogomis – 2 kartus) patikrina visų klasių mokinius dėl uniformų nešiojimo, 

sudaro uniformų nenešiojančių mokinių sąrašus, pateikia juos gimnazijos administracijai, 

supažindina su jais klasių auklėtojus; 

8. Gimnazijos mokyklinę uniformą sudaro:  

8.1. pradinėse klasėse – užsagstomas tamsiai mėlynos spalvos džemperis su 

gimnazijos emblema ir raudonas languotas sarafanas arba sijonėlis (mergaitėms); užsagstomas 

tamsiai mėlynos spalvos džemperis su gimnazijos emblema (berniukams); kelnes berniukai renkasi 

laisvai (negali būti sportinės kelnės); marškinius ir palaidines mokiniai taip pat renkasi laisvai; 

8.2. 5 - 8, 1G – 4G klasių mokiniams - užsagstomas tamsiai mėlynos spalvos 

džemperis arba tokios pat spalvos švarkas su gimnazijos emblema ir laisvai pasirenkamos kelnės 

(negali būti sportinės kelnės) arba sijonėliai; marškinius ir palaidines mokiniai renkasi patys. 

9. Uniforma privaloma mokiniui dalyvaujant įvairiose konkursuose, olimpiadose, 

šventėse, renginiuose gimnazijos viduje ar kitose ugdymo įstaigose, vietose, laikant egzaminus, 

įskaitas, dalyvaujant PUPP.  Be uniformos mokinys  gali atvykti į visos dienos išvyką, ekskursiją, 

savitvarkos dieną, švaros akciją ar kitu su organizuojančiais mokytojais suderintu metu, 

10. Mokyklinės uniformos negalima vilkėti per kūno kultūros pamokas.  

11. Uniformos visą laiką gimnazijoje turi būti aiškiai matomos (neslepiamos po kitais 

megztiniais, džemperiais, nelaikomos kuprinėse). Esant gimnazijoje nepakankamai oro 

temperatūrai, leidžiama nesivadovauti šiuo punktu. 

12. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties yra prilyginamas 

mokinių elgesio taisyklių pažeidimui. Su mokiniais, kurie nenori nešioti mokyklinės uniformos (du 



kartus uniformų nešiojimo patikros metu buvo be uniformos), kalbasi klasių auklėtojai, socialinė 

pedagogė,  informuojami mokinių tėvai, mokiniai ir jų tėvai kviečiami į gimnazijos Vaiko gerovės 

komisijos posėdį. 

13. Mokslo metų pabaigoje gimnazijoje socialinė pedagogė inicijuoja ir organizuoja 

uniformų mugę, kur vyresni mokiniai parduoda, dovanoja savo išaugtas uniformas jaunesniems 

mokiniams.  

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

14. Uniformų pavyzdžius galima rasti gimnazijos internetinėje svetainėje 

http://saukenugimnazija.lt/ . 

                      15. Mokytojai ir kt. gimnazijos darbuotojai gali įsigyti ir nešioti mokyklinę aprangą 

(uniformą) ar jos dalis, atributus (emblemą). Gimnazijos darbuotojų apranga privalo būti švari, 

tvarkinga, reprezentuojanti ugdymo įstaigą ir  atitinkanti darbo specifiką. 
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