
            PATVIRTINTA 

            Lygumų pagrindinės mokyklos 

Pavaduotoja ugdymui, 

atliekanti direktoriaus funkcijas 2017 m. rugsėjo 1 d.                

įsakymu Nr. V- 129        

LYGUMŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

I SKYRIUS 

 BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Lygumų pagrindinės mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės nustato mokinio uniformos 

dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms 

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

3. Mokiniai, lankantys Lygumų pagrindinę mokyklą, privalo dėvėti  mokyklos tarybos patvirtintą 

mokinio uniformą.   

 

II SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMA 

 

4. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužis -  UAB „SAVITAS STILIUS“  

gaminys – žaketas. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

5. Visi 1-10 klasių mokiniai (nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.) privalo vilkėti švarią ir tvarkingą uniformą – 

žaketą su amblema.  

6. Uniformą būtina dėvėti pirmadieniais – penktadieniais, visus mokslo metus, per šventes, 

konkursus, viktorinas, kitus renginius bei patikras ir įskaitas. 

7. Draudžiama su uniforma - žaketu dėvėti sportinę aprangą. 

8. Mokinio uniformos dėvėti neprivaloma: 

8.1. per neformalaus švietimo užsiėmimus; 

8.2. mokyklos diskotekose; 

8.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti mokinio uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos vadovas 

dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių. 

 

IV SKYRIUS 

 UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

9. Mokinio uniformą perka mokinių tėvai (globėjai). 

10. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu (tai 

padės atskirti uniformą iš visų kitų). 

11. Mokinių tėvai, kurių vaikai mokysis pirmoje klasėje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti 

vaikui uniformą. 

12. Mokiniai, priimti į mokyklą mokslo metų eigoje, privalo per 3 mėnesius įsigyti mokinio uniformą, 

o iki uniformos įsigijimo dėvėti tvarkingą aprangą. 

13. Mokyklinę uniformą galima įsigyti/užsisakyti UAB „Savitas stilius“. 



14. Mokiniai išvykstantys į kitas mokyklas, baigę mokyklą ar išaugę uniformą, gali padovanoti ar 

parduoti ją kitiems asmenims. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

15. Visi mokiniai privalo laikytis šių mokyklos uniformos dėvėjimo taisyklių. 

16. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos šios priemonės:  

16.1. klasės vadovo individualus pokalbis su mokiniu, informacijos tėvams per elektroninį dienyną 

perdavimą; 

16.2. klasės vadovo individualus pokalbis su mokinio tėvais; 

16.3. mokinio svarstymas Vaiko gerovės komisijoje, kur kviečiami mokinio tėvai; 

16.4. mokyklos administracijos individualus pokalbis su mokiniu, jo tėvais. 

17. Tėvai (globėjai) atsako už tai, kad jų vaikas (globotinis) mokykloje dėvėtų mokinio uniformą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Mokyklos Vaiko gerovės komisija, klasių vadovai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokinio 

uniformos dėvėjimą. 

19. Mokyklos Vaiko gerovės komisija kartą per mėnesį vykdo mokinio uniformos dėvėjimo 

patikrinimą: švarą, ar yra emblema, visos sagos. 

20. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai), klasių 

vadovai. 

21. Dalyko mokytojas ar  administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja jį ir 

informuoja klasės vadovą.  

22. Šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 

___________________ 

 

Susipažinau: 

 

       

 (Mokinio vardas, pavardė, parašas, data) 

 

 

Susipažinau: 

 

       

 (Tėvų vardas, pavardė, parašas, data) 

 


