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ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS
1. Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo
tvarką.
2. Mokinio uniforma – pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros,
estetinio skonio ugdymo dalis.
3. Mokinio uniformą privalomai dėvi 1–10 klasių mokiniai nuo 2015 m rugsėjo 1 d.
II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
4. Mokiniai privalo dėvėti Mokyklos tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą nuo rugsėjo
1 d. iki mokslo metų pabaigos.
5. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
I variantas
MERGAITĖS
BERNIUKAI
Švarkas su mokyklos emblema arba
Švarkas su mokyklos emblema arba
Džemperis su mokyklos emblema
Džemperis su mokyklos emblema
Kelnės arba
Kelnės
Sijonas arba
Sarafanas

6. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų
metu, taip pat atstovaujant mokyklą miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti
mokinio uniformą ir:
 mergaitės – baltas klasikines palaidines;
 berniukai – baltus klasikinius marškinius ir kaklaskarę.
7. Mokinio uniforma dėvima pirmadieniais – ketvirtadieniais, penktadieniais – tik
atstovaujant mokyklą oficialiuose renginiuose.
8. Į mokyklos renginius be uniformų mokiniai neįleidžiami.
9. Be uniformos mokinys gali dalyvauti švaros akcijose, išvykose, ekskursijose ar
kituose su mokytojais suderintuose renginiuose.
10. Rekomenduojama mokinio uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju
simboliu.
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11. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokinio
uniformų dėvėjimą.
12. Mokyklos administracija kartą per mėnesį vykdo mokinio uniformų dėvėjimo
patikrinimą.
III. MOKINIŲ SKATINIMAS
13. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius uniformą, klasės auklėtojas skatina
žodiniu pagyrimu, reiškia padėkas mokinių tėvams.
14. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai dėvinčiai
uniformas klasei reiškia Padėką raštu.
IV. ATSAKOMYBĖ
15. Už uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai,
klasės vadovai.
16. Pažeidus uniformų dėvėjimo tvarką:
 pirmą kartą – klasės vadovo, mokytojo ar administracijos atstovo pokalbis su
mokiniu;
 antrą kartą – klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais;
 trečią kartą – rašomas pasiaiškinimas;
 ketvirtą kartą – skiriamas direktoriaus papeikimas;
 penktą kartą – mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijos posėdyje.
V. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
17. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
18. Išaugtą tvarkingą mokinio uniformą galima atnešti į mokyklą, kurią gali įsigyti
kiti mokiniai (uniformų mugė ir t.t.).
_______________________________

