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ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS  

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Švenčionių progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas  

nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos progimnazijai, jos 

tradicijoms išraiška, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

3. Mokiniai privalo dėvėti  tvarkingą, Progimnazijos tarybos patvirtintą  uniformą nuo 2016 m. 

sausio mėn.  

      4.  Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį kiekvieno mėnesio 

penktadienį, kuris skiriamas uniformos skalbimui, valymui. 

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

mokytojais suderintų renginių metu. 

 

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

Šventinėmis dienomis  

Mergaitėms 

 Balta palaidinė (siūta, klasikinė, ilgom ir 

trumpom rankovėm) 

 Kaklaraištis  

 Tamsiai mėlynas sijonas  

 Tamsiai mėlynas tekstilinis (klasikinis) 

švarkas su progimnazijos emblema 

Berniukams 

 Balti marškiniai (siūti, klasikiniai, 

ilgom ir trumpom rankovėm) 

 Kaklaraištis 

 Tamsiai mėlynas tekstilinis (klasikinis) 

švarkas su progimnazijos emblema  

 Tamsiai mėlynos klasikinės kelnės 

Kasdien pamokose  



Mergaitėms 

 Vienspalvė klasikinė palaidinė   

 Kaklaraištis 

 Tamsiai mėlynas sijonas arba tamsiai 

mėlynos klasikinės kelnės 

 Tamsiai mėlynas tekstilinis (klasikinis) 

švarkas su progimnazijos emblema 

 

Berniukams 

 Vienspalviai klasikiniai marškiniai 

 Kaklaraištis 

 Tamsiai mėlynas tekstilinis 

(klasikinis) švarkas su progimnazijos 

emblema 

  Tamsiai mėlynos klasikinės kelnės  

 

         

         6.  Valstybinių, progimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių metu, taip pat 

atstovaujant progimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti šventinę 

mokyklinę uniformą.  

         7.  Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  savininko vardu ir  

pavarde. 

         8.  Už mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai), mokytojai, klasės auklėtojas.  

         9. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) kontroliuoja mokyklinių 

uniformų dėvėjimą.  

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

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 

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

žodiniu pagyrimu, reiškia padėkas mokinių tėvams.  

         12. Mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimo rezultatai įrašomi ,,Metų klasės“ ataskaitoje. 

 

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

         13. Jeigu mokinys atvyksta be uniformos: 

         13.1. pirmą kartą – klasės auklėtojo reikalavimu pasiaiškina jam žodžiu; 

         13.2. antrą kartą – rašo pasiaiškinimą klasės auklėtojui, kuris tą pačią dieną praneša mokinio 

tėvams (globėjams, rūpintojams); 

         13.3. trečią kartą – klasės auklėtojas informuoja progimnazijos administraciją dėl poveikio 

priemonių. 


