
 

ŠIRVINTŲ „ATŽALYNO“ PROGIMNAZIJOS  MOKINIŲ  UNIFORMOS DĖVĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

      

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Širvintų „Atžalyno“ progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 

mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

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

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

3. Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas aptartas Mokinių taryboje, Mokytojų taryboje, 

5–8 klasių mokinių klasių valandėlėse, tėvų susirinkimuose, Progimnazijos tarybos 

posėdyje. 

II. PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

1. Nuo 2017 m. rugsėjo 1 d. visi progimnazijos mokiniai privalo dėvėti tvarkingą uniformą.   

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

3. Valstybinių, progimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, taip pat 

atstovaujant progimnaziją miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti 

mokyklinę uniformą skirtą šventinėms dienoms. 

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus kiekvienos savaitės 

penktadienį, kuris skiriamas uniformos skalbimui, valymui. 

5. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, turistinių žygių,  išvykų, 

ekskursijų, ugdymo dienų be pamokų metu (pagal jų pobūdį, jei numatytos aktyvios veiklos, 

pvz., varžybos, talkos ir kt.). 

6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu. 

7. Prie uniformos gali būti derinami kuklūs papuošalai. 

8. Šukuosena, manikiūras turi būti kuklūs, tvarkingi. 

PRIVALOMA 

Berniukams Mergaitėms 

Šventinėmis dienomis 
Tamsiai mėlynas  megztinis arba džemperis 

arba bliuzonas su progimnazijos emblema, 

balti marškiniai, žalios spalvos  peteliškė, 

mėlynos kelnės. 

Darbo dienomis 
Tamsiai mėlynas  megztinis arba džemperis 

arba bliuzonas  su progimnazijos emblema, 

bet kokios spalvos marškiniai arba polo 

marškinėliai arba golfas, mėlynos spalvos 

kelnės arba džinsai.   

Šventinėmis dienomis 
Tamsiai mėlynas  megztinis arba džemperis, 

arba bliuzonas arba žaketas su progimnazijos 

emblema, balti marškiniai, žalios spalvos 

peteliškė, tamsiai mėlynas sijonas arba sijonas 

su petnešomis, sijonas – kelnės. Jei dėvimas 

sarafanas- privalomi tik balti marškiniai.   

Darbo dienomis 
Tamsiai mėlynas  megztinis arba džemperis 

arba bliuzonas arba žaketas (švarkelis) su 

progimnazijos emblema, bet kokios spalvos 

marškiniai, polo marškinėliai, palaidinė arba 

golfas, tamsiai mėlynos spalvos sijonas, 

sijonas – kelnės, kelnės arba džinsai.  Jei 

dėvimas sarafanas jis derinamas su  bet 

kokios spalvos marškiniais, polo 

marškinėliais, palaidine arba golfu,  

marškiniais.   



REKOMENDUOJAMA (Šiltu metų laiku, pagal atskirą direktoriaus įsakymą) 

Šventinėmis dienomis 
Balti marškiniai, žalios spalvos  peteliškė, 

tamsiai mėlynos kelnės. 

 

Darbo dienomis 
Bet kokios spalvos marškiniai arba polo 

marškinėliai, kelnės arba džinsai, šortai, 

bridžai.   

Su sportine apranga į progimnaziją eiti 

draudžiama. 

Šventinėmis dienomis 
Balti marškiniai, žalios spalvos peteliškė, 

tamsiai mėlynas sijonas arba sijonas su 

petnešomis, sijonas – kelnės, sarafanas, 

tamsiai mėlynos kelnės. 

Darbo dienomis 
Bet kokios spalvos marškiniai, polo 

marškinėliai, palaidinė, sijonas, sijonas – 

kelnės, sarafanas, suknelė, kelnės arba 

džinsai, šortai, bridžai.   

Su sportine apranga į progimnaziją eiti 

draudžiama. 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

1. Klasių vadovai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų 

dėvėjimą. 

2. Vengiantiems dėvėti uniformą mokiniams taikomos prevencinės poveikio priemonės (klasės 

vadovo pokalbis su mokiniu, jo tėvais/ globėjais; mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu; 

raštiškas mokinio paaiškinimas progimnazijos administracijai; progimnazijos direktoriaus 

raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas). 

3. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina pagyrimu, 

padėka tėvams. 

4. Jei klasėje sistemingai pažeidinėjama progimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka, šios klasės 

mokiniai netenka galimybės  kiekvienos savaitės penktadienį vilkėti laisvai pasirinktą aprangą. 

5. Klasei, kurios mokiniai tvarkingai ir nuolatos dėvi mokyklinę uniformą, skiriama 

progimnazijos administracijos padėka, įvairūs prizai. 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

1. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų) lėšomis. 

2. Norintys įsigyti naują  uniformą gali kreiptis į  UAB   „LIDATA“:  

 UAB   „LIDATA“   

Vykd. Direktorė Renata Evert 

Tel. +370 686 61715     

Verkių g. 30B, Vilnius LT-08221   

3. Skundų dėl uniformų kokybės progimnazija nepriima, todėl tėvai (globėjai) gali kreiptis į 

UAB „Lidata“ nurodytais kontaktais. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1. Su uniformų dėvėjimo taisyklėmis klasių auklėtojai kasmet supažindina mokinius (pasirašytinai). 

 2. Progimnazijos uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi stebi Mokinių taryba, klasių auklėtojai, 

mokyklos administracija. 


