
PATVIRTINTA 
Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės 
mokyklos direktoriaus 2014 m. lapkričio 
28 d. įsakymu Nr. V-201 

 

PANEVĖŽIO SKAISTAKALNIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Panevėžio Skaistakalnio pagrindinės mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos 
aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma – pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, 
kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

 
II. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA 

3. Mokinių uniforma – tai tamsiai žalios spalvos uniforminis švarkas arba susegamas 
megztukas (privalomoji dalis) su mokyklos emblema. Mokyklos emblema segama kairėje pusėje. 

4. Rekomenduojamos (bet neprivalomos) uniformos dalys – palaidinės, sijonai, sarafanai, 
kaklaraiščiai, marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis, kelnės, džinsai. 

 
III. MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

5. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Skaistakalnio pagrindinės mokyklos 1-10 
klasių mokiniams.  

6. Mokiniai privalo dėvėti mokyklos patvirtintą švarią ir tvarkingą uniformą kiekvieną dieną 
visus mokslo metus, išskyrus paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį, kuris skiriamas uniformos 
skalbimui, valymui. 

7. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, mokymosi pasiekimų 
patikrinimų metu, taip pat atstovaujant mokyklą miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai 
privalo dėvėti mokyklinę uniformą. Prie uniformos rekomenduojama mergaitėms dėvėti vienspalves 
klasikines palaidines, berniukams - vienspalvius klasikinius marškinius. 

8. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti vardu ir pavarde, 
inicialais ar kitokiais simboliais.  

9. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti socialinės, sportinės ir kultūrinės-pažintinės 
veiklos metu, į neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus. 

10. Draudžiama prie uniforminių švarkų ir megztinių dėvėti sportinę aprangą.  
11. Uniforminis švarkas ar megztinis, atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą karštuoju 

metų laiku, gali būti keičiami lengvais vasariniais drabužiais. Apie tai atskiru pranešimu informuos 
mokyklos direktorius. 

 
IV. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

12. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai. 
13. Priežiūrą vykdo mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklos vadovai. 
14. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės vadovą. 

 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS IR SKATINIMAS 

15. Už uniformų dėvėjimo tvarkos taisyklių nesilaikymą mokiniams taikomos šios poveikio 
priemonės: 



15.1. pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama žodinė pastaba; 
15.2. tai kartojantis 3 kartus – rašomas pasiaiškinimas klasės auklėtojui; 
15.3. už penkias uniformos nedėvėjimo dienas informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai); 
15.4. už ilgesnį uniformos dėvėjimo taisyklių nesilaikymą mokinys su tėvais (globėjais, 

rūpintojais) dalyvauja pokalbyje su administracijos atstovu; 
15.5. tendencingai ir piktybiškai uniformos dėvėjimo taisykles pažeidinėjantis mokinys gali 

būti svarstomas Vaiko gerovės komisijos posėdyje. 
16. Mokinys už kasdien tvarkingai dėvimą mokyklinę uniformą skatinamas: 
16.1. raštišku klasės auklėtojo pagyrimu į elektroninį dienyną mokslo metų pabaigoje; 
16.2. klasės auklėtojo padėka į elektroninį dienyną tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 
VI. MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA 

17. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis. Mokiniai 
uniformą gali užsisakyti siuvimo įmonėje „Manovita“ (Panevėžys, Klaipėdos g. 36) arba įsigyti 
tokio pat modelio ir tamsiai žalios spalvos uniformą bet kurioje siuvimo paslaugas teikiančioje 
įmonėje ar drabužių parduotuvėje, prekiaujančioje mokyklinėmis uniformomis. 

18. Kiekvienų metų birželio mėnesio pirmą savaitę ir rugpjūčio mėnesio paskutinę savaitę 
mokykla organizuoja mokyklinių uniformų mugę, kurioje mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) perka, 
parduoda arba keičia mokyklines uniformas. Išsamesnė informacija apie mokyklinių uniformų 
mugę bus patalpinta mokyklos interneto svetainėje ir elektroniniame dienyne (Mano dienynas). 

19. Mokykla nepriima iš tėvų (globėjų, rūpintojų) mokyklinių uniformų pirkimui, 
pardavimui ar mainams. Už tai yra atsakingi mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai).  

20. Skundų dėl uniformų kokybės mokykla nepriima, dėl to tėvai (globėjai, rūpintojai) gali 
kreiptis į uniformų siuvimo įmonės atstovus. 

 
VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

21. Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarka įsigalioja nuo 2014 m. gruodžio 1 d.  
22. Su mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu 1-4 klasių mokytojai mokinius 

supažindina žodžiu, o 5-10 klasių mokinius klasių auklėtojai supažindina pasirašytinai bei apie šią 
tvarką informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus).  

23. Tvarkos apraše nepaminėti ir nenumatyti atvejai aptariami dalyvaujant mokyklos 
administracijos atstovams ir suinteresuotiems asmenims. 
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