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BIRŽŲ R. VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMŲ ĮSIGIJIMO IR DĖVĖJIMO  

TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų r. Vabalninko Balio Sruogos gimnazijos  mokinio  uniformos įsigijimo ir  

dėvėjimo  tvarkos aprašas  nustato mokinio uniformos dėvėjimo taisykles gimnazijoje. 

2. Uniforma –  mokinių vienybės, didžiavimosi savo gimnazija, tradicijomis 

simbolis, mokinių estetinio skonio ugdymo dalis. 

 

II. MOKINIO UNIFORMA 

 

3. Uniforma – tai bendruomenės pasirinktas vienos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, 

kurį sudaro: 

3.1. privalomas tamsiai vyšninės spalvos švarkas arba megztinis su emblema; 

3.2. rekomenduojami: 

3.2.1. vienspalvė palaidinė/marškiniai; 

3.2.2. languotas sarafanas arba sijonas ( pradinių klasių mokiniams); 

3.2.3. vienspalvės kelnės, sijonai, sarafanai (5-8 klasių ir I g – IV g klasių mokiniams); 

3.2.4. kaklaraištis. 

3.3. šventinė uniforma: 

3.3.1. tamsiai vyšninės spalvos švarkas arba megztinis su emblema 

3.3.2. baltos spalvos palaidinė/marškiniai; 

3.3.3. languotas sarafanas arba sijonas ( pradinių klasių mokiniams); 

3.3.4. tamsios spalvos kelnės, sijonas ar  sarafanas (5-8 klasių ir I g – IV g klasių 

mokiniams); 

3.3.5. kaklaraištis. 

4. Nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. privaloma dėvėti patvirtinto modelio švarką arba megztinį 

su emblema.  



 

III. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO 

TAISYKLĖS 

 

5. Visi  1-8 ir Ig – IVg klasių mokiniai privalo dėvėti  uniformos švarką ar  megztinį  

su emblema: 

5.1. pamokų metu. 

5.2. olimpiadose ir renginiuose  

6. Negalima uniformos puošti sagėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti modelį. 

7. Uniformos dėvėti neprivaloma: 

7.1. per neformalaus švietimo užsiėmimus; 

7.2. išvykose ir ekskursijose, jei nenurodoma kitaip; 

7.3. penktadieniais; 

7.4. pavasarį, kai oro temperatūra viršija 250 C. 

8. Rekomenduojama uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu. 

9. Draudžiama su uniforminiu švarku dėvėti sportinę aprangą. 

 

 

IV. MOKYKLINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS IR PERDAVIMAS 

KITIEMS  

 

10. Gimnazijoje mokyklinių uniformų įsigijimą koordinuoja darbo grupė, sudaryta iš 

gimnazijos tarybos tėvų atstovų. 

11. Už mokyklinių uniformų įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai. 

12. Mokinio uniforma siuvama mokinių tėvų lėšomis. 

13.Mokyklines uniformas mokinių tėvai gali įsigyti bet kurioje siuvimo paslaugas 

teikiančioje įmonėje ar drabužių parduotuvėje, prekiaujančioje mokykliniais švarkais ir 

sarafanais. 

14. Mokiniai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti uniformą.  

15. Išaugę, išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę gimnaziją mokiniai gali 

padovanoti ar parduoti uniformą kitiems mokiniams. 

16.  Kiekvienų metų rugpjūčio mėn. antroje pusėje ir rugsėjo pirmą savaitę uniformų 

įsigijimą koordinuojanti darbo grupė organizuoja mokyklinių uniformų mugę, kurioje mokinių 

tėvai perka, parduoda mokyklines uniformas. Išsamesnė informacija apie mokyklinių uniformų 

mugę bus skelbiama gimnazijos svetainėje ir el. dienyne. 



 

V. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ, UNIFORMOS DĖVĖJIMO 

KONTROLĖ 

 

17. Visi mokiniai privalo laikytis šios uniformų dėvėjimo tvarkos. 

18. Uniformos dėvėjimą kontroliuoja klasės vadovas ir dalykų mokytojai. 

19. Pastebėjus  mokinį  be  uniformos,  išsiaiškinamos  priežastys,  jei  jų  nėra,  

reiškiama pastaba, informuojami tėvai. 

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu, 

atsižvelgiant į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

 

___________ 

 

 

SUDERINTA 

Gimnazijos tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. 

posėdžio protokolu Nr. M-4 


