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VILNIAUS „ŽAROS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

1 SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1.1. „Žaros“ gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos  

dėvėjimo tvarką. 

1.2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms  

simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.  

2 SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS APRAŠAS (pav.1) 

2.1. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

2.1.1. Tamsiai mėlynos spalvos uniforminis švarkas, megztinis arba džemperis be gaubto su 

gimnazijos emblema; 

2.1.2. Languotas sijonas arba tamsiai mėlynas sarafanas; 

2.1.3. Tamsiai mėlynos spalvos kelnės arba džinsai;  

2.1.4. Šventinėmis dienomis – balta palaidinė, balti marškiniai. Kasdieną – vienspalviai šviesios 

spalvos marškiniai, palaidinė, polo marškinėliai arba golfas; 

2.2. Mokinio uniforma turi būti švari ir tvarkinga.  

2.3. Rekomenduojama mokinio uniformos vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu ar kitu  

inicialu. 

3 SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA 

3.1. Už mokinio uniformos įsigijimą yra atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai). 

3.2. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) lėšomis. 

3.3. Mokiniai uniformą gali užsisakyti Lidata arba 8 To Go įmonės parduotuvėse arba internetu. 

 

4 SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

4.1. Mokinio uniformą privaloma dėvėti gimnazijoje nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos.  

4.2. Paskutinį mėnesio penktadienį, mokiniai pamokose gali būti tvarkingai apsirengę, tačiau 



uniformą dėvėti nebūtina. Drabužiai privalo būti švarūs, nesuplyšę, be jokių iššaukiančių, įvairius 

svaigalus arba rūkalus reklamuojančių, necenzūrinių, dviprasmių užrašų, kitos Lietuvos respublikoje 

uždraustos simbolikos. 

4.3. Mokinio uniformą privaloma dėvėti atstovaujant gimnazijai oficialiuose renginiuose  

gimnazijoje ir už jos ribų. 

4.4. Be mokyklinės uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti edukacinių išvykų, akcijų, 

ekskursijų ar kitų renginių metu, suderinus su mokytojais. 

4.5. Sportinė apranga ir avalynė dėvima per fizinio ugdymo pamokas arba varžybas. Technologijų, 

dailės pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas, ryšama prijuostė ar kt. 

4.6. Gimnazijoje draudžiama dėvėti: 

4.6.1. Bliuzoną su gobtuvu, storą megztinį ar kailinę liemenę, kuri trukdo užsivilkti  mokyklinį švarką 

arba džemperį; 

4.6.2. Permatomus drabužius ir / ar drabužius su giliomis iškirptėmis;  

4.6.3. Šortus ar bridžus;  

4.6.4. Suplėšytus ir nešvarius drabužius; 

4.7. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius, liemenes, kepures ir kt.)  

pamokų metu laikyti rūbinėje ar savo spintelėje. 

4.8. Mokinių šukuosenos turi būti tvarkingos. 

4.9. Nenaudoti ryškios kosmetikos, provokuojančių aksesuarų, bižuterijos (karoliai, auskarai,  

žiedai), įvairias subkultūras žyminčių aprangos detalių. 

 

5 SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA BEI ATSAKOMYBĖ 

5.1. Už mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo vykdymą atsako: 

5.1.1. Mokiniai; 

5.1.2. Mokinio tėvai (globėjai /rūpintojai); 

5.1.3. Klasės auklėtojas; 

5.1.4. Mokytojai; 

5.1.5. Socialiniai pedagogai; 

5.1.6. Gimnazijos administracija. 

5.2. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas yra prilyginamas mokinio elgesio taisyklių pažeidimui. 



 

6 SKYRIUS. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS  

6.1. Mokiniams pažeidus uniformos dėvėjimo tvarką yra taikomos šios drausminimo priemonės: 

6.1.1. Mokinį pirmą kartą pastebėjus be mokyklinės uniformos, klasės vadovas išsiaiškina 

priežastis, praveda pokalbį su mokiniu. 

6.1.2. Situacijai pasikartojus, mokinys rašo raštišką paaiškinimą klasės vadovui/socialiniam 

pedagogui. Klasės vadovas/ socialinis pedagogas mokiniui pareiškia pastabą žodžiu ir apie mokinio 

nenorą vilkėti mokyklinę uniformą informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus). 

6.1.3. Mokiniui tendencingai ir piktybiškai pažeidinėjant mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos 

aprašą (3 kartus ir daugiau), jis yra kviečiamas pokalbiui su mokyklos administracija, gali būti 

taikoma drausminė priemonė – direktoriaus rašytinis įspėjimas informuojant mokinio tėvus (globėjus, 

rūpintojus). Mokinys ir jo tėvai (globėjai, rūpintojai) gali būti kviečiami į VGK posėdį. 

6.1.4. Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles su mokiniu gali būti 

nepratęsiama mokymosi gimnazijoje sutartis. 

6.1.5. Jei klasėje yra sistemingai pažeidinėjamas mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas, tos 

klasės mokiniai netenka galimybės paskutinį mėnesio penktadienį vilkėti laisvai pasirinktą aprangą. 

 

7 SKYRIUS. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

7.1. Mokinių mokyklinių uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo gimnazijos administracijos atstovai, 

klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialiniai pedagogai, kurie taiko prevencines poveikio priemones. 

7.2. Kartą per savaitę socialiniai pedagogai vykdo mokinių uniformų dėvėjimo patikrą. 

7.3. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas paskatina žodiniu 

pagyrimu, padėkoja mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams).  

 

8 SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

8.1. Mokiniai su Aprašu supažindinami pasirašytinai kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį klasių  

valandėlių metu. 

8.2. Mokinių tėvai –pirmame mokinių tėvų susirinkime arba elektroniniu būdu. 



8.3. Aprašas tvirtinamas ir keičiamas Gimnazijos tarybos sprendimu ir  gimnazijos direktoriaus 

įsakymu. Keitimai gali būti inicijuojami gimnazijos bendruomenės narių prašymu. 

8.4. Aprašas skelbiamas gimnazijos interneto svetainėje  http://www.zaros.vilnius.lm.lt/ 


