PATVIRTINTA
Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus
2021 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V1-5/2

SKUODO RAJONO MOSĖDŽIO GIMNAZIJOS MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ
DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I.

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas nustato Mosėdžio gimnazijos mokinių
mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką.
2. Mosėdžio gimnazijos mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas atnaujinamas remiantis
Mosėdžio gimnazijos Tarybos 2020 m. vasario 5 d. posėdžio protokolo Nr. V2-1 nutarimu,
Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. VI-154 patvirtinta
Mokymo(si) sutartimi, Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 31
d. įsakymu Nr. V1-246 patvirtintomis Skuodo rajono Mosėdžio gimnazijos darbo ir vidaus
tvarkos taisyklėmis“

II.

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

3. Mokyklinę uniformą privalo dėvėti visi gimnazijos mokiniai nuo mokslo metų pradžios iki
mokslo metų pabaigos.
4. Mokiniai turi galimybę penktadieniais į gimnaziją atvykti apsirengę laisvu stiliumi (sportinė
apranga netinka).
5. Išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu renginių metu mokiniai į gimnaziją gali
atvykti be uniformos.
6. Valstybinių švenčių minėjimuose gimnazijoje, gimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių
renginių, egzaminų metu, taip pat atstovaudami gimnazijai rajono ir respublikiniuose
renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę šventinį mokyklinės uniformos variantą.
7. Mokiniai privalo dėvėti tvarkingą uniformą.
8. Patvirtinti du mokyklinės uniformos komplektai: kasdieninis ir šventinis.
9. Kasdieninis mokyklinės uniformos variantas:
9.1. pradinių klasių mokiniams:
9.1.1. mergaitėms – marškinėliai, palaidinė, palaidinė aukštu kaklu ir sarafanas;
9.1.2. berniukams – marškiniai, palaidinė, palaidinė aukštu kaklu, kelnės ir liemenė.
9.2. 5-8 klasių mokiniams:
9.2.1. mergaitėms – marškinėliai, palaidinė, palaidinė aukštu kaklu, sijonas arba klasikinės kelnės,
džinsai ir uniforminis megztinis;
9.2.2. berniukams – marškiniai, palaidinė aukštu kaklu, klasikinės kelnės, džinsai ir uniforminis
megztinis.
9.3. I-IV gimn. kl. mokiniams:
9.3.1. merginoms – marškinėliai, palaidinė, palaidinė aukštu kaklu, mokyklinis arba juodas sijonas,
klasikinės kelnės, džinsai, uniforminis švarkas;
9.3.2. vaikinams – marškiniai, palaidinė, palaidinė aukštu kaklu, klasikinės kelnės, džinsai, uniforminis
švarkas.
9.3.3. I-IV gimn. kl. mokiniams sudaroma galimybė papildomai įsigyti ir kaip kasdienį drabužį dėvėti
uniforminį megztinį.
10. Šventinis mokyklinės uniformos variantas 1-4 kl., 5-8 kl. ir I-IV gimn. kl. mokiniams:

10.1. mergaitėms, merginoms – balta palaidinė, marškiniai, palaidinė aukštu kaklu, sarafanas,
mokyklinis arba juodos spalvos sijonas, liemenė, megztinis, švarkas;
10.2. berniukams, vaikinams – balti marškiniai, palaidinė, palaidinė aukštu kaklu, tamsios spalvos
kelnės, kaklaraištis, peteliškė, kaklaskarė, liemenė, megztinis, švarkas.
11. Mokyklinės uniformos negalima vilkėti per fizinio ugdymo pamokas.
12. Uniformos pamokų, pertraukų metu turi būti aiškiai matomos (neslepiamos po savo megztiniais,
džemperiais ar laikomos kuprinėse).
13. Klasių vadovai ir socialinis pedagogas pamokų ir pertraukų metu kontroliuoja mokyklinių uniformų
dėvėjimą, esant būtinybei dėl mokyklinės uniformos nedėvėjimo informuoja mokinių tėvus (globėjus,
rūpintojus).
14. Socialinis pedagogas mažiausiai kartą per mėnesį patikrina kaip visų klasių mokiniai dėvi mokyklinę
uniformą, rezultatus fiksuoja raštu.
15. Mokiniai, kurie pakartotinai ir piktybiškai nesilaiko Mosėdžio gimnazijos mokyklinių uniformų
dėvėjimo tvarkos kviečiami į gimnazijos Vaiko gerovės posėdį.
16. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokių, jų tėvų (globėjų, rūpintojai) asmeninėmis lėšomis.
17. Mokslo metų pabaigoje į gimnaziją atvyksta mokyklinių uniformų siuvėją ir mezgėja; socialinis
pedagogas derina laiką ir informuoja mokinius bei jų tėvus (globėjus, rūpintojai).
18. Mokslo metų eigoje gimnazijos mokiniams sudaroma galimybė parduoti ir /ar įsigyti dėvėtą
uniformą.

III.

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Su šiuo Aprašu supažindinami klasės vadovai, mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).
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