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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS MOKINIO UNIFORMŲ DĖVĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Gimnazijos mokinio uniforma – vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos 

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

II. GIMNAZIJOS MOKINIO UNIFORMA IR JOS DĖVĖJIMAS 

 

 2. Mokinio uniforma – tai tamsiai žalios spalvos tekstilinis ar trikotažinis švarkas ar 

megztinis su gimnazijos emblema.  

3. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis. 

4. Mokinio uniformos dėvėjimas: 

 4.1. proginis – dėvimas švarkas arba megztinis (be gobtuvo) su kairėje viršutinėje švarko 

arba megztinio (be gobtuvo) dalyje prisiūta gimnazijos emblema, balti marškiniai, kaklaraištis, 

kelnės ir/ar sijonas/sarafanas, derantys prie gimnazijos uniformos spalvos (tamsiai žalia). 

Mergaitėms rekomenduojamam dėvėti sijoną/sarafaną. Proginė gimnazijos uniforma dėvima 

Gimnazijoje organizuojamų renginių metu, egzaminų metu, atstovaujant gimnazijai olimpiadose, 

išvykose ir kt.; 

 4.2. kasdieninis – privalomai dėvima viršutinė gimnazijos uniformos dalis – gimnazijos 

uniformos spalvos (tamsiai žalia) pasirinktinai švarkas, megztinis ar džemperis (su gobtuvu arba be 

jo) su kairėje viršutinėje švarko, megztinio, džemperio (su gobtuvu arba be jo) dalyje prisiūta 

gimnazijos emblema. Prie viršutinės gimnazijos uniformos dalies rekomenduojama dėvėti derančias 

kelnes, sijoną/sarafaną. Pradinių klasių mokiniai gali dėvi liemenes. 

 4.3.mokinio uniforma gimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti nedėvima;   

 4.4. kiekvieną penktadienį leidžiama nedėvėti mokinio uniformos;  

              4.5. pažintinės veiklos, mokinių vykimo į baseiną dienomis jose dalyvaujantiems 

mokiniams leidžiama  nedėvėti uniformos. 

 5. Gimnazijos uniformą privalo dėvėti visų klasių mokiniai. 

5.1.sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalėdamas kurį laiką dėvėti 

uniformos, gimnazistas informuoja klasės vadovą.  

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS  

6. Klasės vadovas, pagalbos mokiniui specialistai, administracijos atstovai kontroliuoja, ar 

mokiniai gimnazijoje dėvi mokyklinę uniformą.  



7. Uniformų dėvėjimo priežiūrą pamokos metu vykdo dalyko mokytojas, o klasių vadovai 

taiko prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/ globėjais; mokinio pokalbis 

su socialiniu pedagogu ir kt.).  

8. Tris kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, piktybiškai 

vengiantis dėvėti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus tris patikrinimus), svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje, kur kviečiami mokinio tėvai, direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda.  

9. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina 

pagyrimu, padėka tėvams. 

10. Klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklinę uniformą skiriama administracijos padėka, 

įvairūs prizai. Esant galimybėms, organizuojama bendra klasės išvyka. 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

11. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į 

gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

__________________ 

 

 

 


