
 

 

VILNIAUS R. AVIŽIENIŲ GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDRUOSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklinė uniforma privaloma visiems gimnazijos mokiniams. 

2. Mokinio uniforma – pagarbos gimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, 

estetinio skonio ugdomoji dalis. 

 

II. MOKYKLINĖS UNIFORMOS APRAŠYMAS 

3. 1-4 klasių mergaičių mokyklinė uniforma – klostuotas sarafanas. Viršutinė jo dalis – 

tamsiai mėlynos spalvos, apatinė – languota. 

4. 5-8, I-IV gimnazijos klasių mokinių mokyklinė uniforma – švarkas su gimnazijos  

emblema kairėje pusėje. Jis turi būti klasikinis, ilgomis rankovėmis, susegamas. Švarko spalva – 

tamsiai  mėlyna, vienspalvė. 

5. Apatinės aprangos dalis mergaitėms – languotas sijonas tamsiai mėlynos spalvos  arba 

klasikinės kelnės/džinsai. 

6. Apatinės aprangos dalis berniukams – klasikinės kelnės/džinsai. 

7. Draudžiama su uniforminiu švarku dėvėti sportinę aprangą. 

8. Neturintys mokyklinės uniformos privalo dėvėti  tamsių spalvų švarkus arba liemenes 

arba švarko stiliaus tamsius džemperius (megztinius) be užrašų, vienspalvius marškinius, palaidines.  

9. Švenčių metu dėvimi balti marškiniai (vaikinams) ir baltos spalvos palaidinės 

(merginoms). 

 

III. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ ĮSIGIJIMO TVARKA 

 

10. Už mokyklinių uniformų įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai. 

11. Mokyklines uniformas mokinių tėvai gali įsigyti bet kurioje siuvimo įmonėje. 

12. Kiekvienų metų birželio mėn. antroje pusėje darbo grupė organizuoja mokyklinių 

uniformų mugę, kurioje mokinių tėvai perka, parduoda mokyklines uniformas. Išsamesnė informacija 

apie mokyklinių uniformų mugę bus patalpinta gimnazijos svetainėje ir el. dienyne (Tamo). 

 

 

 

IV. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA 

 



13. Mokinys gimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, mokyklinės uniformos aprašyme 

pateiktą uniformą. 

14. Uniforma gimnazijoje dėvima per visus mokslo metus. Nuo rugsėjo 1 d. iki gegužės     

3-iosios savaitės uniforma yra privaloma, nuo gegužės 3-iosios savaitės iki mokslo metų pabaigos -  

neprivaloma. 

15. Mokyklinė uniforma dėvima kiekvieną darbo dieną. Mokyklinės uniformos galima 

nedėvėti paskutinį mėnesio penktadienį  (jei tą dieną kitokios aprangos nereikalauja renginio pobūdis 

ar nuostatai). 

16. Mokyklinę uniformą privalu dėvėti atstovaujant mokyklai konkursuose, olimpiadose 

(jei kitokios aprangos nereikalauja renginio pobūdis ar nuostatai), vykstant į egzaminus. 

17. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti socialinės, sportinės ir kultūrinės 

pažintinės veiklos metu. 

 

V. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA BEI ATSAKOMYBĖ  

 

18. Už mokyklinės aprangos (uniformos) dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi 1–4 klasių 

mokytojai  ir 5–12 kl. vadovai. Tvarkos vykdymo priežiūrą vykdo Vaiko gerovės komisija. 

19. Už mokyklinių uniformų tvarkos aprašo vykdymą atsako: 

20.1. mokiniai;  

20.2. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);  

20.3. klasės vadovas;  

20.4. mokytojai;  

20.5. socialinis pedagogas;  

20.6. mokyklos administracija.  

21. Mokytojas, pastebėjęs mokinį sistemingai nedėvintį mokyklinės uniformos, informuoja 

klasės vadovą žodžiu ar elektroniniame dienyne (Tamo).  

22. Klasės vadovas informuoja mokinių tėvus pažeidus mokyklinių uniformų dėvėjimo 

reglamentą:  

22.1. pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu;  

22.2. antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;  

22.3. trečią kartą – socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu ir jo tėvais. 

22.4. jeigu mokinys ir toliau nedėvi mokyklos uniformos, jis yra siunčiamas į Vaiko gerovės 

komisiją, kur yra svarstomas jo elgesys.  

 

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS 



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

žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams.  

24. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką. 

 

__________________________ 


