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PLUNGĖS R. KULIŲ  GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO IR ĮSIGIJIMO TVARKOS 

APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Plungės r. Kulių 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 

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

1 - 8 klasių mokiniams I g - IV g klasių mokiniams 

Kasdien: 

mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos 

megztinis, žaketas arba švarkelis su gimnazijos 

emblema; 

berniukams - tamsiai mėlynos spalvos 

megztinis, žaketas arba švarkelis su gimnazijos 

emblema. 

Švenčių metu: 

mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos megztinis, 

žaketas arba švarkelis su gimnazijos emblema, 

balti marškiniai ir mokyklos vėliavos spalvos 

kaklaraištis (neprivalomas), sijonas arba 

klasikinės kelnės; 

berniukams – tamsiai mėlynos spalvos megztinis, 

žaketas arba švarkelis su gimnazijos emblema, 

balti marškiniai ir mokyklos vėliavos spalvos 

kaklaraištis, klasikinės kelnės. 

Kasdien: 

 mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos švarkelis su 

gimnazijos emblema ( kasdien galima nešioti ir 

megztinį ar žaketą su gimnazijos emblema); 

berniukams - tamsiai mėlynos spalvos švarkelis su 

gimnazijos emblema  ( kasdien galima nešioti ir 

megztinį ar žaketą su gimnazijos emblema).  

Švenčių metu: 

mergaitėms – tamsiai mėlynos spalvos švarkelis su 

mokyklos emblema, balti marškiniai, mokyklos 

vėliavos spalvos kaklaraištis (neprivalomas), sijonas 

arba klasikinės kelnės; 

 

 

berniukams - tamsiai mėlynos spalvos švarkelis su 

mokyklos emblema, balti  marškiniai, mokyklos 

vėliavos spalvos kaklaraištis, klasikinės kelnės. 

 

 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

4. Būtina mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko skiriamuoju  ženklu (klasė, inicialai).  

5. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. 

6. Šventinė uniforma privaloma per šventes, vykstant į valstybinius egzaminus, konkursus, viktorinas ir pan., pagrindinio ugdymo 

pasiekimų patikrinimus, įskaitas bei atstovaujant mokyklai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose.  

7. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos modelį. 

8. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti mokykloje vykstant kultūrinei, meninei, pažintinei bei  socialinei veiklai iš anksto 

gavus informaciją iš atsakingo asmens. 

IV.  MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

9. Mokyklinė uniforma įsigyjama tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis. 

10. Naują mokinio uniformą galima įsigyti iš gimnazijai uniformas siūlančių tiekėjų.  

11. Padėvėtą mokinio uniformą galima įsigyti uniformų mugėje, kuri vyksta  gimnazijoje pasibaigus mokslo metams ir prieš naujus 

mokslo metus. Informacija apie tai skelbiama  mokyklos svetainėje ir elektroniniame dienyne. 

12. Mokiniai, priimti į mokyklą, privalo  įsigyti uniformą.  

 

V.  MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

13. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, mokytojai, socialinė pedagogė, administracija, taikydami prevencines 

poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/globėjais; mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu ir kt.).  

14. Uniformų dėvėjimo apskaita vykdoma klasėse. 

15. Šios taisyklės gali būti keičiamos mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus.  


