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MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Joachimo Lelevelio inžinerijos gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo
tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokinių uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos
tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros ugdymo dalis.
3. Mokinių uniformos privalomos visiems 1 - 12 gimnazijos klasių mokiniams.
II. MOKINIŲ UNIFORMOS MODELIS
4. Mokinių uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužiai, skirti kasdieniam ir
šventiniam ar proginiam dėvėjimui.
5. 1 – 4 klasių mokinių uniforma sudaro:
Uniformos dalys
Mergaitėms
Berniukams
Megztukas/liemenė
Tamsiai mėlynos spalvos nurodyto modelio*
Švarkas (neprivalomas)
Palaidinė/golfas/marškiniai
Šiokiadieniais – vienspalviai, pasirinktos spalvos
Šventėms - balti
Apatinė uniformos dalis
Pasirinkto modelio* pasiūtas iš Klasikinės tamsiai mėlynos
nurodytos medžiagos sarafanas. arba
juodos
spalvos
Žiemos metu, šiokiadieniais, kelnės/džinsai
galimi tamsiai mėlynos arba
juodos spalvos kelnės/džinsai.
Šventėms – sarafanas.
Aksesuarai
Gimnazijos logotipo ženklelis – privalomas;
kaklaraištis (iš nurodytos medžiagos) neprivalomas, bet
pageidaujamas.
6. 5 - 12 klasių mokinių uniforma sudaro:
Uniformos dalys
Mergaitėms
Berniukams
Švarkas
Klasikinis tamsiai mėlynos spalvos, nurodyto modelio*
Megztukas/liemenė
Klasikinis tamsiai mėlynos spalvos, nurodyto modelio*
(neprivalomas)
Palaidinė/golfas/marškiniai
Šiokiadieniais – vienspalviai, pasirinktos spalvos
Šventėms - balti
Apatinė uniformos dalis
Pasirinkto
modelio*
sijonas Klasikinės
tamsiai
(galimybė rinktis iš 3 modelių) mėlynos arba
juodos
pasiūtas iš nurodytos medžiagos.
spalvos kelnės/džinsai
Šiokiadieniais galimi klasikinės
tamsiai mėlynos arba
juodos
spalvos kelnės/džinsai, sijonas.
Šventėms – sijonas iš nurodytos
medžiagos.
Aksesuarai
Gimnazijos logotipo ženklelis – privalomas;
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kaklaraištis (iš nurodytos medžiagos) neprivalomas, bet
pageidaujamas.
7. Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu ar inicialais.
III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
8. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus.
9. Šventinę aprangą būtina dėvėti per šventes, konkursus, renginius, egzaminus, įskaitas ir
atstovaujant gimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose.
10. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti netradicinio ugdymo dienomis, išvykų
bei ekskursijų metu.
IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
11.
Gimnazijos logotipo ženkliukas vieną kartą gimnazijoje išduodamas nemokamai,
pametus/sugadinus perkamas už savo lėšas mokyklos raštinėje.
12.
Uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
13.
Uniformas mokinių tėvai gali įsigyti UAB „MANOVITA“ (H. Manto g.
6/Rinktinės g. 48, Vilnius, tel. (8 5) 230 5384, mob. tel. +370 670 31 537, el.parduotuvė
www.uniformupardavimas.lt) arba kitur.
V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA
14.
Už mokinių uniformos tvarkos aprašo vykdymą atsako mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai), mokiniai.
15.
Uniformų dėvėjimo priežiūra vykdo klasių vadovai, dalykų mokytojai, gimnazijos
administracija;
16.
Mokinių, nedėvinčių uniformos, drausminimo priemonės:
16.1. dalyko mokytojas MANO dienyne rašo pastabą;
16.2. klasės vadovas stebi pastabas MANO dienyne. Mokinys, surinkęs 3 ir daugiau
pastabų, rašo paaiškinimą ir klasės vadovas informuoja mokinio tėvus;
16.3. jeigu mokinys ir toliau nedėvi uniformos, jis rašo paaiškinimą dėl mokymo sutarties
punkto nevykdymo gimnazijos direktoriui ir yra kviečiamas į Vaiko gerovės komisiją.
VI. MOKINIŲ SKATINIMAS
17.
Mokinius, kasdien pavyzdingai dėvinčius uniformą, klasių vadovai skatina žodiniu
pagyrimu, reiškia padėkas mokiniams ir mokinių tėvams.
18.
Klasė, neturinti pastabų dėl šio aprašo pažeidimų, mokslo metų pabaigoje
apdovanojama.
________________________
*

Modeliai (iš UAB ,,MANOVITA” katalogo)
Uniformos dalys
Megztinis (1 – 12 klasių berniukams,
mergaitėms)
Švarkas (1 – 12 klasių mergaitėms)
Švarkas (1 – 12 klasių berniukams)
Sarafanas (1 – 4 klasių mergaitėms)
Sijonas (5 – 12 klasių mergaitėms)
Liemenė

Modeliai
,,Joanna susagstomas“
,,Gabriela“
,,Den“
,,Gelara“
,,Plisė“, ,,Lietsargis“, ,,Box“
,,Joanna V kaklu“
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Kelnės

,,Yuke“

