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KLAIPĖDOS „VERDENĖS“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos „Verdenės“ progimnazijos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas
nustato mokinių dėvėjimo tvarką, skatinimą, drausminimą.
2. Mokinio uniforma – pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros
dalis, ugdanti estetinį skonį.
II SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
3. Mokiniai privalo dėvėti Mokyklos tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą visus mokslo
metus.
4. Progimnazijos direktoriaus įsakymu gali būti skelbiamos dienos „Be uniformos“
5. Mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų,
reprezentacinių renginių, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu, taip pat atstovaujant
mokyklą rajono ir respublikiniuose renginiuose.
6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savo skiriamuoju
simboliu.
7. Mokyklinių uniformų dėvėjimą kontroliuoja budintis mokyklos vadovas, klasių
auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
8. Rekomenduojama neaptarnauti mokinio be mokyklinės uniformos mokyklos
bibliotekoje, valgykloje.
9. Mokinio uniforma įsigyjama tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis.
III SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMA
9. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro
1–4 klasių mergaitėms:
Mokyklos pasirinkto audinio mėlynai languotas sarafanas su mokyklos emblema, baltos,
žydros arba mėlynos spalvos vienspalvė palaidinė ar polo marškinėliai, mėlynos spalvos
uniforminis švarkas su mokyklos emblema (švarkas nėra privalomas, tačiau neleidžiama ant
sarafano dėvėti kitokių rūbų).
5–8 klasių mergaitėms:
Mėlynos spalvos uniforminis švarkas su mokyklos emblema, baltos, žydros arba mėlynos
spalvos vienspalvė palaidinė ar polo marškinėliai, mokyklos pasirinkto audinio mėlynai languotas
arba tamsiai mėlynas sijonas, klasikinės tamsiai mėlynos arba juodos kelnės (leidžiama dėvėti
klasikinius tamsiai mėlynus arba juodus džinsus).

1–8 klasių berniukams:
Mėlynos spalvos uniforminis švarkas su mokyklos emblema, baltos, žydros arba mėlynos
spalvos vienspalviai marškiniai ar polo marškinėliai, tamsiai mėlynos arba juodos klasikinės kelnės
(leidžiama dėvėti klasikinius tamsiai mėlynus arba juodus džinsus). Esant šiltam/karštam orui lauke
– klasikinės tamsiai mėlynos arba juodos trumpės (šortai), baltos, žydros arba mėlynos spalvos
vienspalviai marškiniai ar polo marškinėliai.
Mokiniai gali ryšėti mokyklinį kaklaraištį.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS
10. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas
skatina žodiniu pagyrimu, reiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams).
V SKYRIUS
MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
11. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės:
11.1. klasės vadovo individualus pokalbis, pastaba ( 2 kartai);
11.2. mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu (2 kartai);
11.3. visais atvejais klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
11.4. nuobaudos:
11.4.1 direktoriaus pastaba (raštu);
11.4.2. direktoriaus papeikimas (raštu);
11.4.3. svarstymas Mokyklos tarybos posėdyje.
11.5. klasės auklėtojas paskiria mokinį, kuris žymi, kaip mokiniai dėvi mokyklinę
uniformą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Mokinių uniformos progimnazijoje dėvėjimo tvarka gali būti keičiama progimnazijos
direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į progimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus.
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