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VILKAVIŠKIO „AUŠROS“ GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių 

uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms 

simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

 

 

 

II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

 

 MERGINOMS   VAIKINAMS 

Šventinė uniforma   Šventinė uniforma 

 

Pilkos spalvos uniforminis švarkas Pilkos spalvos uniforminis švarkas su  

su gimnazijos emblema.  gimnazijos emblema. 

Languotas raudonos spalvos sijonas. Juodos spalvos kelnės (džinsai).  
Marškiniai pilki.  Marškiniai pilki. 

Kaklaraištis raudonos spalvos.  Kaklaraištis dryžuotas. 

 

 

Kasdieninė uniforma   Kasdieninė uniforma 

 

Pilkos spalvos uniforminis švarkas Pilkos spalvos uniforminis švarkas su  

su gimnazijos emblema.  gimnazijos emblema. 

Languotas raudonos spalvos sijonas. Juodos arba tamsiai mėlynos  

Vienspalviai marškiniai.  spalvos kelnės (džinsai).  
Kaklaraištis raudonos spalvos. Vienspalviai marškiniai. 

   Kaklaraištis dryžuotas. 

 

 

Šiltuoju metų laiku galimi  Šiltuoju metų laiku galimi 

vienspalviai marškinėliai trumpomis vienspalviai marškinėliai trumpomis 

rankovėmis.   rankovėmis. 

Šaltuoju metų laiku juodos, mėlynos    

spalvos kelnės (džinsai). 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

1. Gimnazisto uniformos privalomos visiems Vilkaviškio „Aušros“ gimnazijos mokiniams. 

2. Gimnazistų uniformos pradedamos dėvėti nuo 2014 m. rugsėjo 1 d.  

3. Gimnazistų uniformos baigiamos dėvėti birželio 1 d. 

4. Gimnazistų uniforma dėvima kiekvieną dieną, išskyrus paskutinį mėnesio penktadienį.  
5. Šventinę uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius bei patikras, 

įskaitas ir egzaminus.  

6. Į gimnazijos renginius be uniformų mokiniai neįleidžiami.  

7. Gimnazistų uniforma turi būti švari ir tvarkinga.  

8. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje švarko pusėje paženklinti savininko vardu.  

 

 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

1. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 

2. Mokinio uniformą galima įsigyti nustatytomis datomis kai atvyksta firma siuvanti uniformas. 

 

 

V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

 

1. Klasės auklėtojas kontroliuoja, ar mokiniai gimnazijoje dėvi mokyklinę uniformą. 

2. Uniformų dėvėjimo priežiūrą pamokos metu vykdo dalyko mokytojas, o klasių vadovai taiko 

prevencinespoveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/ globėjais; mokinio pokalbis su 

socialiniu pedagogu ir kt.). 

3. Tris kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, piktybiškai 

vengiantis dėvėti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus tris patikrinimus), svarstomas 

Vaiko gerovės komisijoje, kur kviečiami mokinio tėvai, direktoriaus įsakymu skiriama 

nuobauda. 

4. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina pagyrimu, 

padėka tėvams. 

 

 

 

______________________ 


