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         GRUZDŽIŲ GIMNAZIJOS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

                                                  I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokyklinė  uniforma privaloma visiems Gruzdžių  gimnazijos 1-4, 5-8, I-IV gimnazijos klasių  

mokiniams:  

 

o merginoms – pilkos spalvos švarkai su gimnazijos emblema,  baltos spalvos klasikinės  

palaidinės, mokykliniai arba juodos spalvos klasikiniai sijonai, kaklaraiščiai: 

o vaikinams – pilkos spalvos švarkai su gimnazijos emblema,  baltos spalvos baltiniai,  juodos 

spalvos kostiuminės kelnės, kaklaraiščiai. 

o 1 – 4 kl. mergaitėms – pilkos spalvos sarafanai, baltos spalvos klasikinės  palaidinės. 

 

2. Dalis uniformos - uniforminis švarkas - dėvimas  nuo pirmadienio  iki  ketvirtadienio. 

3. Rugsėjo 1-ąją, gimnazijos gimtadienio, konkursų, dalykinių olimpiadų,  reprezentacinių renginių, 

kalbų  įskaitų  metu, taip pat atstovaujant gimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai 

privalo dėvėti pilną mokyklinę uniformą.  

4. Mokyklinė uniforma turi būti švari ir tvarkinga. 

5. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu. 

6. Klasių seniūnai (atstovai)  kasdien fiksuoja uniformų nešiojimą ir savaitės pabaigoje informuoja 

gimnazijos prezidentą (ę). 

7.Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų 

dėvėjimą. 

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

metu. 

9. IV gimnazijos klasių mokiniai nuo „Šimtadienio“ šventės gali nebevilkėti uniformos. 

10. Su šia tvarka mokslo metų pradžioje mokinius pasirašytinai supažindina klasės auklėtojas (a). 

 

                                                  II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

11.  Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina raštišku 

pagyrimu pusmečio ir mokslo metų gale, įrašant jas į el. dienyną, reiškia  Padėkas mokinių tėvams. 

12.  Mokslo metų pabaigoje, gimnazijos administracija, mokinių prezidento (ės) teikimu,  

atsakingiausiai dėvėjusiai uniformas klasei, reiškia Padėką, esant galimybei – organizuoja 

ekskursiją. 

 

                                                     III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

13.  Mokiniui, vengiančiam dėvėti gimnazijos uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės: 

13.1. Jei mokinys nenešioja uniformos, klasės atstovas (seniūnas) skiria papeikimą, kurį pažymi 

uniformų vilkėjimų fiksavimo formoje. 

13.2. Gavus tris papeikimus, ir toliau tai kartojantis - klasės auklėtojo pastaba, įrašant į el. dienyną, 

tėvų informavimas; 

13.3. Situacijai negerėjant - raštiškas mokinio paaiškinimas ir mokinio, tėvų (globėjų), klasės 

auklėtojo pokalbis su gimnazijos socialine pedagoge; 

13.4. Sistemingai nesilaikant uniformų dėvėjimo tvarkos - mokinys svarstomas administraciniame 

pasitarime; 

13.5. Nuolat nesilaikant uniformų dėvėjimo tvarkos -  gimnazijos direktoriaus raštiška pastaba, 

papeikimas, griežtas papeikimas; 

13.6. Mokiniui, nekreipiančiam dėmesio į papeikimus, gręsia šalinimas iš gimnazijos. 

14.  Visais atvejais klasės auklėtojas raštu  informuoja mokinio tėvus (globėjus). 

  

                                                                     Gimnazijos mokinių prezidentė Vytautė Stankaitytė 

 

        



 

 

 


