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UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Uniformos dėvėjimas – pagarbos progimnazijos bendruomenei ir jos tradicijoms išraiška, vidinės
kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis.
II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
2. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį kiekvieno mėnesio
penktadienį.
3. Be uniformos mokinys į progimnazija gali atvykti Ugdymo plane numatytų netradicinių užsiėmimų
(akcijų, išvykų bei ekskursijų, sporto švenčių, talkų ar kt.) metu. Jei mokinys dėl pateisinamų
priežasčių negali vilkėti uniformos, jo tėvai (globėjai) apie tai informuoja klasės vadovą.
4. Uniforma yra kasdienė ir šventinė:
KASDIENĖ UNIFORMA













Mergaitėms
Berniukams
Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas su
 Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas su
progimnazijos emblema.
progimnazijos emblema.
Uniforminis languotas ar tamsiai mėlynas si Tamsiai mėlynos, juodos spalvos kelnės
jonas, tamsiai mėlynos, juodos kelnės arba
arba džinsai.
džinsai.
 Marškiniai arba golfas – baltos, pilkos,
geltonos, raudonos ar mėlynos spalvos.
Palaidinė arba golfas – baltos, pilkos,
geltonos, raudonos ar mėlynos spalvos.
 Polo marškinėliai arba marškinėliai
trumpomis rankovėmis su progimnazijos
Polo
marškinėliai
arba
marškinėliai
trumpomis rankovėmis su progimnazijos
emblema (šiltuoju metų laiku) – baltos,
emblema (šiltuoju metų laiku) – baltos, pilpilkos, geltonos, raudonos, mėlynos
kos, geltonos, raudonos, mėlynos spalvos.
spalvos.
REKOMENDUOJAMA
Megzta liemenė – pilkos, raudonos spalvos.  Megzta liemenė – pilkos, raudonos spalvos.
Uniforminis kaklaraištis.
 Uniforminis kaklaraištis.
ŠVENTINĖ UNIFORMA
Mergaitėms
Berniukams
Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas su  Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas su
progimnazijos emblema.
progimnazijos emblema.
Uniforminis languotas ar tamsiai mėlynas  Tamsiai mėlynos, juodos spalvos kelnės arba
sijonas, ar tamsiai mėlynos, juodos spalvos
džinsai.
kelnės arba džinsai.
 Baltos spalvos marškiniai.
Baltos spalvos palaidinė.
 Uniforminis kaklaraištis.
Uniforminis kaklaraištis.

5. Šventinė uniforma dėvima Mokslo metų pradžios ir pabaigos šventėse, valstybinių, progimnazijos
tradicinių švenčių, olimpiadų, konkursų, reprezentacinių renginių metu, taip pat atstovaujant
progimnaziją miesto ir respublikiniuose renginiuose.
6. Klasių vadovai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja uniformų dėvėjimą.
7. Mokiniui, nesilaikančiam uniformų dėvėjimo nuostatų, klasės vadovas nedelsiant išsiaiškina
priežastis, aptaria jas su mokinio tėvais.
8. Jei mokinys vengia dėvėti uniformą, organizuojamas pokalbis su progimnazijos administracija,
Vaiko gerovės komisija. Visais atvejais klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus).
9. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo uniformų dėvėjimo patikrinimą.
10. Rekomenduojama uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu.
11. Mokslo metų pabaigoje Progimnazijos taryba organizuoja uniformų mugę.
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