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 PATVIRTINTA 

 VDU „Rasos“ gimnazijos 

 Tarybos posėdyje 

 2016 m. gruodžio 21 d. 

 Protokolu Nr. GT-06 

 

 

VDU „RASOS“ GIMNAZIJOS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

                                          I. BENDROSIOS NUOSTATOS   

 

1. Pagal gimnazijos Vidaus tvarkos taisyklių 84-tą punktą, gimnazistai vilki estetišką, nustatyto 

pavyzdžio uniformą. 

2. Mokinio uniforma – pagarbos gimnazijai ir mokinių vienybės bei jos tradicijoms simbolis, 

kultūringo elgesio, aprangos kultūros ir  estetinio skonio ugdymo dalis. 

3.VDU „Rasos“ gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarką nustato mokinio uniformos dėvėjimo 

taisyklės. 

 

                        II. MOKINIO UNIFORMA 

 

4. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių komplektas, kurį sudaro: 

4.1. Šventinė uniforma mergaitėms: 

 Tamsiai mėlynos spalvos uniformos gamintojo švarkas; 

 Languotas arba tamsiai mėlynas klostuotas ar lygus uniformos gamintojo  sijonas; 

 Balti marškiniai; 

 Kaklaskarė, kaklaraištis arba peteliškė;  

 Kūno spalvos ar tamsiai mėlynos pėdkelnės; 

 Gimnazijos ženklelis segamas kairėje švarko apykaklės pusėje. 

 

4.2. Šventinė uniforma berniukams: 

 Tamsiai mėlynos spalvos uniformos gamintojo  švarkas; 

 Mėlynos spalvos tiesios ar siaurėjančios uniformos gamintojo  kelnės; 

 Balti marškiniai; 

 Kaklaraištis arba peteliškė; 

 Gimnazijos ženklelis segamas kairėje švarko apykaklės pusėje. 

 

4.3. Kasdieninė uniforma mergaitėms: 

 Tamsiai mėlynos spalvos uniformos gamintojo  švarkas arba uniformos gamintojo megztinis 

(mėlynos arba  pilkos  spalvos); 

 Languotas arba tamsiai mėlynas klostuotas ar lygus uniformos gamintojo sijonas/uniformos 

gamintojo tiesios arba siaurėjančios tamsiai mėlynos ar juodos spalvos kelnės; 

 Uniformos gamintojo liemenė (mėlynos, pilkos ar raudonos spalvos); 

 Vienspalviai marškiniai, marškinėliai, golfai (baltos, mėlynos, raudonos, pilkos spalvos); 

 Gimnazijos ženklelis segamas kairėje švarko/megztinio apykaklės pusėje. 

 

4.4. Kasdieninė uniforma berniukams: 

 Tamsiai mėlynos spalvos uniformos gamintojo  švarkas arba uniformos gamintojo megztinis 

(mėlynos arba pilkos  spalvos); 

 Mėlynos ar juodos spalvos tiesios ar siaurėjančios  uniformos gamintojo kelnės; 

 Vienspalviai marškiniai, marškinėliai, golfai (baltos, mėlynos, raudonos, pilkos spalvos); 

 Uniformos gamintojo liemenė (mėlynos, pilkos ar raudonos spalvos); 

 Gimnazijos ženklelis segamas kairėje švarko/megztinio apykaklės pusėje. 
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III. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

 

 

5.Visi gimnazijos mokiniai privalo kasdien ugdymo proceso metu vilkėti tvarkingą mokinio 

uniformą. 

6. Negalima keisti uniformos modelio. 

7. Mokiniai privalo dėvėti šventinę uniformą:  

7.1. dalyvaudami gimnazijos šventėse; 

7.2.atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, egzaminuose, 

šventėse, susitikimuose ir pan.) gimnazijoje, mieste ar respublikoje. 

8. Mokinio uniformą dėvėti neprivalu: 

8.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus, vykstančius po pamokų; 

8.2. klasės išvykose, jeigu kitaip nenurodo klasės vadovas; 

8.3. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose; 

8.4. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos 

vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių; 

8.5. gimnazijos administracijos paskelbtomis dienomis be uniformos. 

 

          IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS 

MOKINIAMS SĄLYGOS 

 

9. Mokinio uniforma perkama mokinių tėvų lėšomis. 

10. Mokiniai, ketinantys mokytis gimnazijoje, privalo iki rugsėjo 1 d. įsigyti mokinio uniformą. 

11.Išvykstantys į kitas mokyklas ir/ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti 

uniformą kitų gimnazijos klasių mokiniams. 

 

                                 V. PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

12. Mokinių pareigos ir atsakomybė: 

13.1. Visi gimnazijos mokiniai privalo laikytis šios mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos. 

13.2. Netvarkingai dėvintis ar be pateisinamos priežasties nedėvintis uniformos mokinys gali gauti 

raštišką leidimą dalyvauti pamokose pas klasės auklėtoją, socialinę pedagogę ar direktoriaus 

pavaduotoją ugdymui. 

13.3. Mokytojai, mokiniui atvykus į pamoką su netvarkinga uniforma, įrašo pastabą elektroniniame 

dienyne. 

13.3. Mokinys, surinkęs 3 pastabas elektroniniame dienyne, kviečiamas į Vaiko gerovės komisiją ir 

jam gali būti taikomos drausminės nuobaudos. 

14. Mokytojų pareigos ir atsakomybė: 

14.1. Mokytojai  ir klasių auklėtojai vykdo uniformų dėvėjimo kontrolę pamokų ir renginių metu. 

14.2. Klasės auklėtojai informuoja tėvus dėl mokinio netvarkingo uniformos dėvėjimo. 

14.3. Gimnazijos administracija vykdo uniformos dėvėjimo kontrolės priežiūrą. 

 

                            VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Ši tvarka gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 

_______________________________________ 

 


