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„VYTURIO“ PROGIMNAZIJOS UNIFORMŲ DĖVĖJIMO APRAŠAS 

  

  
1.    Uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai - pagarbos išraiška mokymo įstaigai, 

bendramoksliams, pedagogams. 

2.     Uniforma yra kasdienė ir šventinė. 

3.     Kasdienė uniforma dėvima darbo dienomis visą mokslo metų laikotarpį (išskyrus 

penktadienį). Ją sudaro:  

3.1.   1-4 klasių mokiniams: 

berniukams – tamsiai mėlynos spalvos megztinis su mokyklos emblema, klasikinės formos kelnės 

ar džinsai, marškiniai arba geltoni „polo“ marškinėliai. Vasaros sezonu dėvimi geltoni polo 

marškinėliai vietoj megztinio;  

mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos megztinis su mokyklos emblema, languotas sarafanas, 

geltona palaidinė arba geltoni „polo“ marškinėliai, vienspalvės pėdkelnės,  kelnės ar džinsai. 

Vasaros sezonu dėvimi geltoni polo marškinėliai ir languotas sarafanas. 

3.2. 5-8 klasių mokiniams: 

berniukams – tamsiai mėlynos spalvos švarkas arba megztinis su mokyklos emblema, klasikinės 

formos kelnės ar džinsai, marškiniai arba geltoni „polo“ marškinėliai. Vasaros sezonu dėvimi 

geltoni polo marškinėliai vietoj švarko ar megztinio. 

mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos švarkas arba megztinis su mokyklos emblema, tamsios 

spalvos klasikinės formos kelnės, džinsai arba languotas sijonas, palaidinė arba marškinėliai. 

Vasaros sezonu dėvimi geltoni polo marškinėliai vietoj švarko ar megztinio. 

4. Šventinė uniforma dėvima Mokslo metų pradžios šventėje, tradiciniuose renginiuose, 

olimpiadų, konkursų, progimnaziją reprezentuojančių oficialių renginių metu, progimnazijoje 

lankantis kviestiniams svečiams. Ją sudaro: 

4.1.   1-4 klasių mokiniams: 

 berniukams – tamsiai mėlynos spalvos megztinis su mokyklos emblema, tamsios spalvos 

klasikinės formos kelnės, balti marškiniai, geltonas kaklaraištis.  

mergaitėms – languotas sarafanas, balta palaidinė, baltos pėdkelnės. 

4.2.    5-8 klasių mokiniams: 

berniukams – tamsiai mėlynos spalvos švarkas su mokyklos emblema, tamsios spalvos klasikinės 

formos kelnės, balti marškiniai, geltonas kaklaraištis.  

mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos švarkas su mokyklos emblema, tamsios spalvos klasikinės 

formos kelnės arba languotas sijonas, balta palaidinė. 

5.   Be uniformos mokinys į progimnaziją gali ateiti ugdymo plane numatytų netradicinių 

užsiėmimų (sporto švenčių, talkų, išvykų  ar pan.) metu. Jei mokinys dėl pateisinamų priežasčių 

negali vilkėti uniformos, jo tėvai (globėjai) apie tai informuoja klasės vadovą. 

 6.   Mokiniui, nesilaikant uniformų dėvėjimo nuostatų, klasės vadovas nedelsiant išsiaiškina 

priežastis, aptaria jas su mokinio tėvais.  

7.   Jei be pateisinamos priežasties mokinys nuolat nedėvi uniformos, organizuojamas 

pokalbis su administracija arba  jo elgesys svarstomas VGK posėdyje.  

 

 

 


