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MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 
1.  Vytauto Didžiojo universiteto „Atžalyno“ progimnazijos (toliau – Progimnazijos) 

mokinio uniformos dėvėjimo aprašas (toliau – Aprašas) nustato progimnazijos mokinių uniformos 

dėvėjimo tvarką. 

2.  Mokinio uniforma – mokinių vienybės, galiojančių susitarimų, pasididžiavimo ir 

pagarbos progimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio 

skonio ugdymo dalis. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS MOKINIO UNIFORMA IR JOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

3.  Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys. Mokinio 

uniformą sudaro: 

3.1. džemperis (žalias su mokyklos emblema); 

3.2. polo marškinėliai (balti arba žali, su mokyklos emblema); 

3.3. megztas megztinis (užsegamas priekyje sagomis su mokyklos emblema); 

3.4. sijonas „Žvirblis“ (medžiagos kodas 2202); 

3.5. juodos kelnės (ne sportinės). 

4. Uniformų pavyzdžiai skelbiami mokyklos internetiniame puslapyje 

https://vduprogimnazija.lt. 

5.  Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis iki kiekvienų mokslo metų  rugsėjo 

15 d. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

6.  Visi mokyklos mokiniai privalo ugdymo proceso metu vilkėti mokinio uniformą. 

7.  Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, bei 

atstovaujant progimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan. 

8.  Mokinių mokyklinė uniforma turi būti švari ir tvarkinga. 

9. Mokinio uniformos neprivaloma dėvėti: 

9.1. neformaliojo švietimo būrelių metu; 

9.2. klasės renginiuose, išvykose, ekskursijose, jei dėvėti nenurodo klasės vadovas ar 

mokytojas; 

9.3. fizinio ugdymo pamokų metu; 

9.4. klasės vadovui ar mokytojui leidus, kituose mokyklos renginiuose arba kitais klasės 



mokinių elgesio taisyklėse numatytais atvejais. 

10. Paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį, mokiniai pamokose gali būti 

tvarkingai apsirengę, tačiau uniformos dėvėti nebūtina. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

11. Mokinių uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, socialinis pedagogas, 

administracija, Mokinių taryba. 

12. Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos mokinių elgesio 

taisyklėse nustatytos drausminės priemonės (klasės vadovo ar socialinio pedagogo įspėjimas žodžiu 

ar pastaba raštu el. dienyne, klasės vadovo ar socialinio pedagogo pokalbis su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais). 

13. Du, tris kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, 

piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus patikrinimus), svarstomas 

Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai, rūpintojai) pokalbiui su administracija 

ir atsakingais darbuotojais. 

14. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas 

paskatina žodiniu pagyrimu, padėkoja mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).  

15. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausia klasė gali būti paskatinama (atsižvelgiant į 

turimas lėšas). Skatinimo priemonės (pramogos, edukacinės pamokos, bilietai į kino teatrą ir kt.) 

aptariamos Vaiko gerovės komisijos posėdžio metu. 

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Klasių vadovai mokinius ir mokinių tėvus su šiuo Aprašu supažindina kiekvienų 

mokslo metų pradžioje. 

17. Šis Aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

 


