
 
 

TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJOS  

DIREKTORIUS 

 

ĮSAKYMAS 

DĖL MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 

2022 m. sausio 20 d.  Nr. V1-23 

Aukštadvaris 

 

1. T v i r t i n u  mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašą (pridedamas). 

2. N u r o d a u  socialinei pedagogei Janinai Bekečienei 5A-8A, IG-IVG klasių 

auklėtojus supažindinti su mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu. 

3. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2023 m. vasario 1 d. 

 

 

Direktorius     Arūnas Valančiauskas 
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TRAKŲ R. AUKŠTADVARIO GIMNAZIJA 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Trakų r. Aukštadvario gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 

mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

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

tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros ugdymo dalis. 

3. Mokinių uniformos privalomos visiems 5A–8A ir I–IV gimnazijos klasių mokiniams. 

II SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMA 

4. Mokinių uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužiai, kuriuos gali sudaryti: 

tamsiai mėlynas švarkas su gimnazijos ženkliuku, tamsiai mėlyna megztukas su gimnazijos 

ženkliuku,  languotas sijonas (merginoms), pavyzdžiai pateikti gimnazijos tinklalapyje adresu 

https://www.gimnazija.aukstadvaris.lm.lt/gimnazijos-apranga/ ir/arba tamsiai mėlynas džemperis su 

gimnazijos ženkliuku. 

5. Kasdienę aprangą sudaro vienas iš 4 punkte numatytų uniformos modelių (švarkas, 

megztinis, džemperis), derinamų su kitais tvarkingais drabužiais. 

6. Gimnazijos uniforma nedėvima su drabužiais, nederančiais prie uniformos: sportine 

apranga, trumpais šortais, palaidine su petnešėlėmis, juosmens nedengiančiais drabužiais, 

peršviečiamais drabužiais ir panašaus pobūdžio laisvalaikio apranga.  

7. Rekomenduojama turėti kelis uniformos variantus ir uniformos vidinę pusę paženklinti 

savininko vardu ar kitu inicialu.  

III SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

8. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus ugdymo proceso metu (pamokų ir 

pertraukų metu), per šventes, renginius, egzaminus, įskaitas ir atstovaujant gimnazijai kitose 

įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan. 

9. Mokiniai be uniformos į gimnaziją gali atvykti socialinės, sportinės ir pažintinės veiklos 

dienomis, dėl karščio, kai yra sprendimas. 



 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

10. Uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.  

11. Uniformas mokinių tėvai gali įsigyti bet kurioje siuvimo paslaugas teikiančioje įmonėje 

ar drabužių parduotuvėje, prekiaujančioje mokykliniais švarkais, megztukais, sijonais, (pavyzdžiui, 

https://8togo.lt/ ) 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

12. Už mokinių uniformos tvarkos aprašo vykdymą atsako mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai, rūpintojai), klasių vadovai, mokytojai, socialinis pedagogas, gimnazijos administracija. 

13. Uniformų dėvėjimo priežiūra: 

13.1. uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, dalykų mokytojai, socialinis 

pedagogas, gimnazijos administracija, mokinių taryba. 

13.2. Socialinis pedagogas (gali ir dalykų mokytojai, ir klasių vadovai) kartą per mėnesį 

vykdo uniformų dėvėjimo patikrinimą. Informacija apie mokinius, nedėvinčius uniformos, 

perduodama klasių vadovams, atsakingam pavaduotojui ugdymui. Klasių vadovai įspėja mokinius 

žodžiu dėl. mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo nesilaikymo. 

13.3. Mokinių taryba kartą per 2 mėnesius vykdo uniformų dėvėjimo patikrinimą, 

informaciją apie mokinius, nedėvinčius uniformos, perduoda atsakingam pavaduotojui ugdymui, 

kuris TAMO žinute informuoja mokinio, antrą kartą nedėvėjusio uniformos, tėvus dėl mokinių 

uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo nesilaikymo. 

14. Mokinių, nedėvinčių uniformos, drausminimo priemonės: 

 14.1. dalyko mokytojas TAMO dienyne ,,Pastabų skiltyje“ informuoja mokinio tėvus, 

klasės vadovą dėl uniformos nedėvėjimo.  

 14.2. klasės vadovas stebi pastabas TAMO dienyne. Mokinys, surinkęs 3 ir daugiau 

pastabų, rašo pasiaiškinimą socialiniam pedagogui, klasės vadovas informuoja mokinio tėvus.  

14.3. jeigu mokinys ir toliau nedėvi uniformos, rašo paaiškinimą dėl mokinių uniformos 

dėvėjimo tvarkos aprašo nesilaikymo. gimnazijos administracijai ir yra kviečiamas į Vaiko gerovės 

komisiją, yra svarstomas jo elgesys.  

15. Aprangos atitikimą „Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašui“ turi teisę nustatyti 

mokytojai, klasės vadovas, socialiniai pedagogai, administracija. 

16. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius uniformą, klasių vadovai, mokytojai, 

gimnazijos administracija skatina žodiniu pagyrimu, reiškia padėkas mokinių tėvams.  

17. Kiekvieną penktadienį mokiniai į gimnaziją gali ateiti be uniformos, išskyrus šventes, 

renginius. 

_______________________________________ 

https://8togo.lt/

