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KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROJI DALIS
1. Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas
(toliau – Aprašas) nustato Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos (toliau - Progimnazija) mokinių
uniformos sudėtį, jos įsigijimo, dėvėjimo tvarką, šios tvarkos laikymosi kontrolę, mokinių atsakomybę
bei jų skatinimą.
2. Mokyklinė uniforma – pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis,
kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
II. MOKYKLINĖ UNIFORMA
3.

Mokyklinė uniforma - tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

Viršutinė dalis

Apatinė dalis

 Šaltuoju metu: tamsiai žalios arba tamsiai mėlynos spalvos (pasirinktinai)
uniforminis džemperis su siuvinėtu progimnazijos logotipu.
 Džemperiai turi būti standartinio dydžio (ne OVERSIZE) ir atitikti mokinio
nešiojamą dydį.
 Šiltuoju metu: šviesiai mėlyni, šviesiai žali arba balti (pasirinktinai) polo
marškinėliai su progimnazijos logotipu kairėje pusėje.
 Papildomas pasirinkimas – tamsiai mėlynas klasikinio stiliaus švarkas
(įsigyjama individualiai) su progimnazijos logotipu (įsigyjama kartu su polo
marškinėliais).
 Tamsiai mėlynos arba juodos spalvos nesportinės, klasikinės kelnės/džinsai.
 Tamsiai mėlyni arba juodos spalvos nesportiniai, džinsiniai šortai.
 Tamsiai mėlynos arba juodos spalvos sijonas.
III. UNIFORMŲ ĮSIGYJIMO TVARKA

4. Už mokyklinių uniformų įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai (globėjai).
5. Mokyklines uniformas gamina įmonė 8ToGo. Uniformas įsigyti galima internetinėje
parduotuvėje https://8togo.lt/ arba užsisakyti ir atsiimti fizinėse parduotuvėse, kurių adresai nurodyti
progimnazijos internetinėje svetainėje.

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
6. Uniforma privaloma visiems progimnazijos 1–8 klasių mokiniams.
7. Mokiniai privalo dėvėti švarią ir tvarkingą, šio tvarkos aprašo 3 punkte aprašytą uniformą
kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį mėnesio penktadienį.
8. Valstybinių, progimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, mokymosi pasiekimų
patikrinimų metu, taip pat atstovaudami progimnaziją miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai
privalo dėvėti mokyklinę uniformą.
9. Rekomenduojama uniformą vidinėje pusėje paženklinti vardu ir pavarde ar skiriamuoju
simboliu.
10. Karštuoju metų laiku, atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą, galima nedėvėti uniformos
džemperio. Tuo metu privalomi tik šviesiai mėlynos, žalios arba baltos spalvos polo marškinėliai.
11. Nevilkėdamas uniformos mokinys gali dalyvauti progimnazijos organizuojamuose
neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimuose, socialinėse, sportinėse ir kultūrinėse-pažintinėse ar kitose
su mokytojais suderintose veiklose.
12. Dėvint mokyklinę uniformą avalynė turi būti tvarkinga, švari.
V. UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA, MOKINIŲ SKATINIMAS BEI
ATSAKOMYBĖ
13. Klasės vadovai, mokytojai, administracijos darbuotojai ir kontroliuoja ar mokiniai dėvi
uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų dėvėjimo patikrinimus.
14. Fiksavęs mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos pažeidimus klasės vadovas aiškinasi
priežastis, informuoja mokinio tėvus TAMO dienyno pranešimu.
15. Jei mokinys sistemingai nedėvi uniformos, klasės vadovas taiko poveikio priemones: kalbasi
su mokiniu, jo tėvais (globėjais/rūpintojais), primena Mokymosi sutarties sąlygas ir įsipareigojimus. Jei
mokinys piktybiškai nesilaiko progimnazijos veiklą reglamentuojančių dokumentų klasės vadovas
kreipiasi į administraciją su prašymu taikyti poveikio priemones.
16. Mokinius, pareigingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu
pagyrimu arba įrašu TAMO dienyne.
17. Mokinių komitetas rengia akcijas, skatinančias uniformos dėvėjimą.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
18. Šis Aprašas gali būti keičiamas Mokinių komiteto, Tėvų komiteto ar Mokytojų tarybos
iniciatyva.
19. Aprašas įsigalioja nuo 2022 m. rugsėjo 1 dienos.
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