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SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS 

 

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ NEŠIOJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklinių uniformų nešiojimo tvarkos aprašas nustato Mosėdžio gimnazijos mokinių 

mokyklinių uniformų nešiojimo reikalavimus. 

 

 

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ NEŠIOJIMO ORGANIZAVIMAS 

 

 2. Už  Mosėdžio gimnazijos mokinių mokyklinių uniformų nešiojimo tvarką 

atsakingi klasės vadovai ir socialinė pedagogė. 

 3. Mokyklinę uniformą privalo nešioti visi gimnazijos mokiniai nuo mokslo metų pradžios iki 

mokslo metų pabaigos. 

 4. Mokiniai, nuolatos nešiojantys mokyklinę uniformą, turi galimybę penktadieniais į gimnaziją 

atvykti apsirengę laisvu stiliumi. 

 5. Dėvima uniforma privalo būti tvarkinga. 

 6. Patvirtinti du mokyklinės uniformos komplektai: kasdieninis ir šventinis: 

 6.1. Kasdieninis mokyklinės uniformos variantas:  

 6.1.1. Pradinių klasių mokiniams: 

 6.1.1.1. Mergaitėms - marškinėliai, palaidinės, palaidinės aukštu kaklu ir sarafanas. 

 6.1.1.2. Berniukams - marškiniai, palaidinės aukštu kaklu, kelnės ir liemenė. 

 6.1.2. 5-8 klasių mokiniams: 

 6.1.2.1. Mergaitėms - marškinėliai, palaidinukės, palaidinės aukštu kaklu, sijonai arba klasikinės    

kelnės, džinsai, liemenė.  

 6.1.2.2. Berniukams - marškiniai, palaidinės aukštu kaklu, klasikinės kelnės, džinsai      ir liemenė. 

 6.1.3. 1-4 gimn. klasių mokiniams: 

 6.1.3.1. Mergaitėms - marškinėliai, palaidinukės, palaidinės aukštu kaklu,   mokykliniai arba juodi 

sijonai, klasikinės kelnės, džinsai, švarkai.  

 6.1.3.2. Berniukams - marškiniai, palaidinės aukštu kaklu, klasikinės kelnės, džinsai ir švarkai. 

 6.2. Šventinis mokyklinės uniformos variantas 1-4 kl., 5-8 klasių ir 1-4 gimn. kl. mokiniams: 

 6.2.1. Mergaitėms - baltos palaidinės, marškinėliai, palaidinės aukštu kaklu, sarafanai, mokykliniai 

arba juodos spalvos sijonai, liemenės arba švarkai.  

 6.2.2. Berniukams - balti marškiniai, palaidinės aukštu kaklu, liemenės, švarkai, tamsios spalvos 

kelnės, kaklaraiščiai, peteliškės, kaklaskarės. 

 7. Šventinės uniformos komplektas privalomas atstovaujant Mosėdžio gimnaziją įvairiose 

konkursuose, olimpiadose, šventėse, renginiuose gimnazijos viduje ir kitose ugdymo įstaigose. 



 8.  Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais 

suderintu metu. 

9. Mokyklinės uniformos negalima vilkėti per kūno kultūros pamokas. 

10. Uniformos pamokų, pertraukų, renginių metu turi būti aiškiai matomos (neslepiamos po 

megztiniais, džemperiais). 

11. Klasės vadovas  rūpinasi, domisi, ar mokiniai dėvi mokyklinę uniformą, informuoja tėvus. 

12. Socialinė pedagogė mažiausiai kartą per mėnesį patikrina visų klasių mokinius, sudaro 

daugiausiai mokyklinių uniformų nenešiojančių mokinių sąrašą. 

13. Patikra vykdoma pamokai prasidėjus. 

14. Du kartus per patikrą pastebėjus ne visus klasės mokinius dėvint uniformą - visa klasė netenka 

teisės penktadienį rengtis laisvu stiliumi. 

15. Mokiniai, kurie piktybiškai nenešioja mokyklinės uniformos, bus kviečiami į gimnazijos Vaiko 

gerovės komisiją. 

16. Mokslo metų pabaigoje gimnazijoje organizuojama uniformų mugė. 
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