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VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1.  Mokyklinės uniformos privalomos visiems 1 – 8 klasių Vilniaus Antano Vienuolio 

progimnazijos mokiniams. 

2.  Mokyklinę uniformą privaloma dėvėti nuo mokslo metų pradžios iki mokslo metų pabaigos. 

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS PATVIRTINTA MOKYKLINĖ UNIFORMA 

 

3. Privalomas mokyklinės uniformos komplektas: 

3.1. Mergaičių uniforma: 

3.1.1. tamsiai mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba megztukas (trikotažinis arba megztas, 

pilnai susegamas priekyje) su progimnazijos emblema; 

3.1.2. languotas raudonas uniforminis sijonas arba vienspalvės tamsiai mėlynos, juodos 

neaptemptos kelnės; 

3.1.3. raudonos spalvos polo marškinėliai, dėvimi po uniforminiu švarku, megztuku (ne ilgesni už 

uniforminį švarką, megztuką); 

3.1.4. vienspalvės (raudonos, mėlynos, juodos, baltos arba kūno spalvos) pėdkelnės; 

3.2. Berniukų uniforma: 

3.2.1. tamsiai mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba megztukas (trikotažinis arba megztas, 

pilnai susegamas priekyje) su progimnazijos emblema; 

3.2.2. vienspalvės tamsiai mėlynos, juodos spalvos kelnės; 

3.2.3. raudonos spalvos polo marškinėliai, dėvimi po uniforminiu švarku, megztuku (ne ilgesni už 

uniforminį švarką, megztuką). 

4. Rekomendacijos: 

4.1. Per šventes po uniforminiu švarku arba megztuku rekomenduojama vilkėti baltus 

marškinius/palaidinę (ne ilgesnius už uniforminį švarką, megztuką), mergaitėms – uniforminį sijoną ir 

baltos spalvos pėdkelnes; 

4.2. Šaltuoju metų laiku rekomenduojama pasivilkti po uniforminiu švarku arba megztuku 

raudonos arba baltos spalvos marškinėlius ilgomis rankovėmis, golfus; 

4.3. Šiltuoju metų laiku, oro temperatūrai viršijant nustatytas higienos normos, uniforma 

neprivaloma, rekomenduojama dėvėti natūralaus pluošto drabužius;  

4.4. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu. 

 



 

III SKYRIUS 

 MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA 

 

5. Mokinys progimnazijoje pamokų ir pertraukų metu privalo dėvėti progimnazijos patvirtintą 

privalomą mokyklinės uniformos komplektą. 

6. Mokyklinė uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus Netradicinio 

ugdymo dienas ir oro temperatūrai viršijant nustatytas higienos normas. 

7. Mokyklinę uniformą taip pat privaloma dėvėti konkursų, viktorinų, koncertų, oficialių renginių, 

švenčių metu, atstovaujant progimnazijai kitose įstaigose. 

8. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.  

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA,  

MOKINIŲ SKATINIMAS BEI ATSAKOMYBĖ 

 

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

10. Mokyklos mokytojai, klasių vadovai, socialiniai pedagogai, administracija bei mokinių 

savivalda kontroliuoja, ar mokiniai dėvi uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų 

patikrinimus. 

11. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės vadovą. 

12. Pažeidus mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentą taikomos prevencinio poveikio 

priemonės: 

12.1. pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu; 

12.2. antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais); 

12.3. trečią kartą – mokinio įspėjimas raštu, pastaba el. dienyne. 

13. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties yra prilyginamas mokinių 

elgesio taisyklių pažeidimui, todėl toks nustatytos tvarkos pažeidimas svarstomas Vaiko gerovės 

komisijoje. 

14. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodžiu, pagyrimu, 

pareiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). 

15. Administracija gali paskatinti klasę, pavyzdingai dėvinčią mokyklines uniformas, edukacine 

išvyka ar pan. 

16. Progimnazijoje organizuojama ilgalaikė akcija „Padovanok uniformą draugui“, kurios metu 

išaugtas, bet tvarkingas uniformas galima atnešti klasės vadovui. Socialiniai pedagogai arba pavaduotojai 

ugdymui pasirūpina, kad jos atitektų tiems, kam yra reikalingos. 

 

 

_____________________________ 


