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ŠALČININKŲ R. BALTOSIOS VOKĖS „ŠILO“ GIMNAZIJOS MOKINIŲ
UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I . BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pagarbos gimnazijai, jos tradicijų simbolis,
kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
2. Mokinio uniforma privaloma dėvėti visiems Baltosios Vokės „Šilo“ gimnazijos mokiniams.
3. Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas aptartas gimnazijos1-4 pradinių klasių
metodinėje grupėje, 5-8, I-IVG klasių auklėtojų metodinėje grupėje, 5-8, I-IVG klasių mokinių
klasės valandėlėse, tėvų susirinkimuose.
II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA
4. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos, nustatyto modelio ir audinio uniforma (priedas
Nr. 1).

5. Kasdieninė uniforma – švarkas su gimnazijos emblema.
6. Šventinė uniforma – balti marškiniai, kaklaraištis, švarkas, uniforminis
sijonas/kelnės/sarafanas.
III. MOKINIO UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
5. Mokinio uniforma yra privalomas gimnazijos atributas ir įsigyjama mokinių tėvų ar globėjų
lėšomis.
6. Mokiniai, kurie mokosi gimnazijoje, iki rugsėjo1 d. privalo įsigyti mokinio uniformą. Naujai
atvykę mokiniai – per 1 mėnesį nuo atvykimo į gimnaziją.
IV. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
7. Mokinio uniforma ( ar uniforminis švarkas) pradedama dėvėti prasidėjus mokslo metams
(nuo rugsėjo 1 d.) kiekvieną dieną, išskyrus penktadienį, visus mokslo metus.
8. Pirmadieniais – ketvirtadieniais (išskyrus per valstybines, gimnazijos šventes, konkursus,
reprezentacinius renginius, mokymosi pasiekimų patikrinimų metu bei atstovaujant gimnaziją
rajono ir respublikiniuose renginiuose) mokiniai privalo dėvėti kasdieninę uniformą.
9. Mokiniai gimnazijoje privalo dėvėti švarią ir tvarkingą uniformą ( ar uniforminį švarką) su
gimnazijos emblema.
10. Penktadienį mokiniai pamokose gali būti tvarkingai apsirengę, tačiau uniforma nebūtina.
11. Šventinę uniformą privaloma dėvėti per valstybines, gimnazijos šventes, konkursus,
reprezentacinius renginius, mokymosi pasiekimų patikrinimų metu bei atstovaujant gimnaziją
rajono ir respublikiniuose renginiuose, jeigu kitaip nenurodo klasės vadovas ar gimnazijos
administracijos atstovas.
12. Be uniformos (pirmadieniais – ketvirtadieniais) mokinys į gimnaziją gali atvykti:

12.1. edukacinių išvykų, ekskursijų metu, jeigu dėvėti mokinio uniformos nenurodo klasės
vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ;
12.2. renginių, akcijų, neformaliojo švietimo užsiėmimų ar kitu su mokytojais suderintu
metu.
13. Draudžiama prie mokinio uniforminių švarkų dėvėti sportinę aprangą.
14. Mokinio uniforma, atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą karštuoju metų laiku, gali būti
keičiama lengvais vasariniais drabužiais ( palaidinėmis ar marškiniais trumpomis rankovėmis,
ilgomis kelnėmis ar sijonais bei tinkama (ne paplūdimio) avalyne).
15. Sportinė apranga ir avalynė dėvima per kūno kultūros ir teatro, šokio pamokas; technologijų
pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė, jei mokytojas
nenurodo kitaip.
V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
16. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, kurie taiko
prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, tėvais, globėjais).
17. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu
pagyrimu, padėkoja tėvams.
18. Klasei, kurios mokiniai tvarkingai ir nuolatos dėvi mokyklinę uniformą, skiriama
administracijos padėka, įvairūs prizai.
VI. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
19. Pažeidus mokinio uniformos dėvėjimo tvarką taikomos šios drausminimo priemonės:
19.1. Pirmą kartą pastebėjęs mokinį be uniformos mokytojas pareiškia jam žodinę pastabą,
antrą kartą – įrašo pastabą į dienyną ir informuoja klasės auklėtoją. Klasės auklėtojas išsiaiškina
priežastis ir kalbasi su mokiniu.
19.2. Jeigu poveikio priemonės nepadeda, mokinys rašo pasiaiškinimą klasės auklėtojui.
Klasės auklėtojas apie mokinio nenorą vilkėti mokyklos uniformą informuoja tėvus ar
globėjus telefonu ar laišku.
19.3. Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles, auklėtojas
pokalbiui kviečia mokinį ir jo tėvus ar globėjus.
19.4. Nepasiteisinus šioms drausminimo priemonėms, mokinio elgesys svarstomas
gimnazijos Mokinių savivaldoje ir Gimnazijos taryboje.
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Su mokinio uniformos dėvėjimo taisyklėmis klasių auklėtojai kasmet supažindina mokinius
(pasirašytinai).
21. Klasių auklėtojai, socialinė pedagogė, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokinių
uniformų dėvėjimą.
22. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai),
klasės auklėtojai.
23. Ši tvarka gali būti keičiama gimnazijos direktoriaus įsakymu.
__________________

