
 

ŠVENČIONIŲ R. ŠVENČIONĖLIŲ PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

                                                      BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Švenčionių r. Švenčionėlių progimnazijos (toliau  - progimnazija) mokinių uniformos 

dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinių uniforma yra mokinių pasididžiavimo progimnazija, pagarbos jai, jos 

tradicijoms, istorijai simbolis, aprangos kultūros ir kultūringo elgesio dalis. 

3. Mokinių uniforma yra privaloma visiems progimnazijos 1 – 8 klasių mokiniams. 

 

                                                 II SKYRIUS 

                        MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

4. Mokinių uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. 

5. Leidžiama nedėvėti uniformos kiekvieno mėnesio paskutinį penktadienį, skiriant laiką 

uniformai skalbti ar valyti. 

6. Šventinę uniformos dalį būtina dėvėti per šventes, renginius, pasiekimų patikrinimus, 

atstovaujant progimnaziją kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose. 

7. Be uniformos mokinys gali ateiti į mokyklą tomis dienomis, kai vyksta veikla, 

reikalaujanti kitokio aprangos kodo: švaros akcijos, sporto varžybos, išvykos ir pan. 

 

                                                                  III SKYRIUS 

                               MOKINIŲ UNIFORMOS MODELIS 

 

8. Mokinių uniformos modeliai: 

7.1. šventinis modelis mergaitėms: pilkos spalvos švarkas, balta palaidinė, nustatytos 

languotos medžiagos sijionas arba sarafanas, progimnazijos emblema; 

7.2.  šventinis modelis berniukams: pilkos spalvos švarkas,  balti arba šviesūs 

marškiniai, tamsios kelnės, kaklaraištis, progimnazijos emblema; 

7.3.  kasdieninis modelis mergaitėms: tamsiai mėlynos spalvos megztinis (susegamas 

aba ne), palaidinė, languotos medžiagos sijonas arba sarafanas, progimnazijos emblema; 

7.4.  kasdieninis modelis berniukams: tamsiai mėlynos spalvos megztinis (susegamas 

arba ne), marškiniai arba kitas tvarkingas drabužis, progimnazijos emblema. 

8.  Mokyklinė uniforma nedėvima su sportine apranga arba kitais su uniforma nederančiais 

drabužiais ( bridžais, šortais, džemperiais su kapišonais ir pan.). 

 

 

 

                                                             IV SKYRIUS 

                           MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS 

 

9. Progimnazijos mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 



10. Progimnazijos mokinio uniformą arba jos dalis  mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) gali 

įsigyti savo pasirinktose vietose ( progimnazijai tinkamomis uniformomis arba jų dalimis 

prekiauja UAB ,,Auksdo siūlas”, Pylimo g. 60-43, Vilnius (prie geležinkelio stoties). 

      11.1. Progimnazijos emblemas siuva UAB ,,Aukso siūlas” (Pylimo g. 60-43, Vilnius). Jas 

isigyti galima kartu su uniforma. 

 

                                                    V SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ 

 

      12.Už mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo vykdymą progimnazijoje atsako 

mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), klasių vadovai, mokytojai, progimnazijos 

administracija. 

      13. Mokinių uniformos dėvėjimo priežiūrą klasėse vykdo klasių vadovai, visoje 

progimnazijoje – mokytojai, administracija: 

      13.1. klasių vadovai stebi  kaip klasės mokiniai dėvi mokinio uniformą.  Atvejais, kada 

mokinys nedėvi uniformos, informuoja apie tai mokinio tėvus pastaba TAMO dienyne arba 

kitomis priemonėmis;  

      13.2. progimnazijos mokytojai apie mokinio uniformos nedėvėjimo atvejus informuoja 

mokinio klasės vadovą; 

      13.2. jeigu mokinys ir toliau nedėvi uniformos ir mokinio tėvai į pastabas nereaguoja, 

mokinys kviečiamas pokalbiui pas progimnazijos direktorių arba jam atstovaujantį direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui, svarstomas progimnazijos Vaiko gerovės komisijoje arba Progimnazijos 

taryboje. 

       14. Mokinio uniformos dėvėjimo aprašo vykdymas aptariamas kartą per trimestrą 

progimnazijos  mokytojų taryboje. 

                                                                   VI SKYRIUS 

MOKINIŲ  SKATINIMAS 

 

    15. Mokiniai, pavyzdingai dėvintys mokylinę uniformą per visus mokslo metus skatinami: 

    15.1. klasės vadovo padėka mokiniams it tėvams (globėjams, rūpintojams) žodžiu arba raštu 

TAMO dienyne; 

    15.2. progimnazijos direktoriaus padėka mokiniams ir tėvams raštu. 

    16. Klasė, kurios mokiniai neturėjo pastabų dėl mokinio uniformos dėvėjimo per visus mokslo 

metus, apdovanojama išskirtinai mokslo metų pabaigoje. 

                                        ______________________________________ 

 

 


