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MOKINI Ų UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Trakų r. Lentvario „Versmės“ gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos 

aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

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

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

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA 

3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

1-4 klasių mergaičių uniforma 

• Languoti sarafanai. 
• Tamsiai mėlynas megztinis su raudonais apvadais apačioje,  raudonomis sagomis; arba 

tamsiai mėlynas švarkas su gimnazijos logotipu. 
• Vienspalviai marškinukai (golfas). 
• Batai/bateliai  su žema arba vidutine pakulne. 

1-4  klasių berniukų uniforma  

• Tamsiai mėlyno audinio klasikinės kelnės. 
• Tamsiai mėlynas megztinis su raudonais apvadais apačioje, raudonomis sagomis; arba 

tamsiai mėlynas švarkas su  gimnazijos logotipu. 
• Pagal noro tamsiai mėlyną liemenę.  
• Vienspalviai marškinukai (golfas). 
• Batai ne sportinio stiliaus. 
• Susegami languoti raudoni kaklaraiščiai. 

5 -12 klasių mergaičių uniforma 

• Tamsiai mėlyno audinio tiesūs sijonai (ne trumpesnis kaip 5 cm virš kelių). 
• Tamsiai mėlyno audinio švarkelis su raudonu pamušalu arba tamsiai mėlynas megztinis su 

raudonais apvadais apačioje, raudonomis sagomis ir gimnazijos logotipu. 
• Tamsiai mėlyno audinio klasikinės ilgos kelnės (neprivaloma/papildoma). 
• Vienspalviai marškinukai (golfas). 
• Batai/bateliai  su žema arba vidutine pakulne. 
• Susegami raudoni kaklaraiščiai. 
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5 -12 klasių berniukų uniforma 

• Tamsiai mėlyno audinio klasikinės kelnės 
• Tamsiai mėlyno audinio švarkelis su raudonu pamušalu arba tamsiai mėlynas megztinis su 

raudonais apvadais apačioje, raudonomis sagomis ir gimnazijos logotipu. 
• Vienspalviai marškinukai (golfas). 
• Batai ne sportinio stiliaus. 
• Susegami raudoni kaklaraiščiai. 

4. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu. 

III. MOKINI Ų UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

5. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. 

6. Pilną uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas, kitus renginius, 

egzaminus, įskaitas bei atstovaujant gimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiose renginiuose ir 

pan. 

7. Kūno kultūros, technologijų, dailės, šokių pamokose mokyklinių uniformų dėvėjimo 

ir saugojimo tvarką, laikydamasis bendrųjų nuostatų, organizuoja dalyko mokytojas. 

8. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti išvykų, ekskursijų ar kitu su 

mokytojais suderintu metu. Kasdienėje būrelių veikloje uniformą dėvėti nebūtina. 

  9. Karštu metų laiku rekomenduojama vietoj uniformos vilkėti berniukams vienspalvius 

marškinius (per šventes - su kaklaraiščiu, juostele ar peteliške), mergaitėms – vienspalvę palaidinę.  

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

10. Mokinių uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 

11. Mokinio uniforma galima įsigyti: 

UAB „Majoris ir partneriai“. Adresas - Vytenio g. 50, Vilnius LT-03229. 

Tel.  +370 5 213 6594. Mob.tel. +370 630 22 555. El. paštas info@majoris.lt , www.majoris.lt  

Darbo laikas: I-V 10-17 val. 

 12.  Mokinio uniformas galima siūtis individualiai, tačiau jos turi atitikti gimnazijos 

patvirtintus modelius (modelis, medžiagos spalva, gimnazijos logotipas). 

V. MOKYKLINI Ų UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 13. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką atsakingi mokiniai, jų tėvai (globėjai, 

rūpintojai), mokytojai, klasių auklėtojai. 

 14. Gimnazijoje vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokytojas, pastebėjęs 

mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės auklėtoją, klasės auklėtojas informuoja 

mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 
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 15. Mokinis, vengiantis dėvėti uniformą, rašo paaiškinimą klasės auklėtojui, gali būti 

svarstomas Vaiko gerovės komisijoje arba direkcinėje taryboje, kur kviečiami mokinio tėvai, jam 

skiriama nuobauda. 

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 16. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas 

skatina žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams. 

17.  Mokslo metų pabaigoje gimnazijos administracija pareigingiausiai klasei reiškia 

Padėką. 

________________________________  


