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VILNIAUS ,,SPINDULIO“ PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROJI DALIS
1. Mokinių uniforma – pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, ugdanti mokinių
vidinę bei aprangos kultūrą, estetinį skonį.
2. Mokinių mokyklinę uniformą privaloma dėvėti visiems Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos
mokiniams. Priešmokyklinio ugdymo grupės vaikams bei didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi
poreikių turinčių mokinių klasėse ši nuostata negalioja.
3. Mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas aptartas 1-8 klasių valandėlių metu, tėvų
susirinkimuose, Progimnazijos tarybos posėdyje.
II SKYRIUS
MOKINIŲ MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA
4. Progimnazijos mokiniai privalo dėvėti uniformą, kurią sudaro: berniukams megztukas arba
liemenė, tvarkingos tamsios kelnės; mergaitėms sarafanas, megztukas arba liemenė, tvarkingas sijonas
(kelnės).
5. Mokinių mokyklinė uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.
6. Mokyklos švenčių, olimpiadų, konkursų, viktorinų metu bei atstovaujant progimnazijai už jos
ribų kitose įstaigose, renginiuose privaloma po megztuku, liemene ar sarafanu dėvėti baltos spalvos
marškinėlius.
7. Mokinių mokyklinių uniformų vidinėje pusėje būtina pažymėti mokinio vardą, pavardę ir
klasę.
8. Paskutinį mėnesio penktadienį, mokiniai pamokose gali būti tvarkingai apsirengę, tačiau
uniformą dėvėti nebūtina.
9. Be mokyklinės uniformos mokinys į progimnaziją gali atvykti edukacinių išvykų, akcijų,
ekskursijų ar kitų renginių metu, suderinus su mokytojais.
10. Sportinė apranga ir avalynė dėvima per kūno kultūros pamokas. Technologijų pamokų metu,
esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas, ryšima prijuostė ar kt.
III SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
11. Mokinių mokyklinių uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo progimnazijos administracijos
atstovai, klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, kurie taiko prevencines poveikio
priemones.
12. Kartą per savaitę socialinis pedagogas vykdo mokinių uniformų dėvėjimo patikrą.

13. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas paskatina
žodiniu pagyrimu, padėkoja mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams), taip skiriami balai pažangiausios
klasės konkursui ,,Visi už vieną, vienas už visus“.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
20. Mokiniams pažeidus uniformos dėvėjimo tvarką yra taikomos šios drausminimo priemonės:
20.1. mokinį pirmą kartą pastebėjus be mokyklinės uniformos, klasės vadovas išsiaiškina
priežastis, praveda pokalbį su mokiniu;
20.2. situacijai pasikartojus, mokinys rašo raštišką paaiškinimą klasės vadovui. Klasės vadovas
mokiniui pareiškia pastabą žodžiu ir apie mokinio nenorą vilkėti mokyklinę uniformą informuoja
mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus);
20.3. 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);
20.4. jei klasėje yra sistemingai pažeidinėjamas mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas,
tos klasės mokiniai netenka galimybės paskutinį mėnesio penktadienį vilkėti laisvai pasirinktą aprangą.
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
21. Su mokinių mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu klasių vadovai mokinius
supažindina pasirašytinai (1 priedas).
22. Mokinių mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašo laikymąsi nuolat stebi progimnazijos
administracijos atstovai, klasių vadovai, socialinis pedagogas
______________________________________________________
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Su Vilniaus ,,Spindulio“ progimnazijos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu“
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