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 MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

1. Mokyklinių uniformos dėvėjimo tvarkos taisyklės nustato Jurbarko r. Seredžiaus Stasio 

Šimkaus mokyklos-daugiafuncio centro mokinių mokyklinių uniformų nešiojimo reikalavimus 

2. Mokyklinė  uniforma suteikia tvarkingumo, oficialumo, išskirtinumo. Tai pagarbos 

mokyklai, vidinės kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis. 

3.  Mokiniai privalo dėvėti  mokyklos tarybos patvirtintą tvarkingą uniformą.  

 

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

4.  Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti: 

4.1. akcijų, išvykų, ekskursijų, projektinių renginių metu; 

4.2.  mokinių taryba teikia siūlymus mokyklos direktoriui  dėl uniformos dėvėjimo šaltuoju/ 

karštuoju metų laiku.  

5. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, žinių patikrinimo 

metu, taip pat atstovaujant mokyklą rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti 

mokyklinę uniformą. 

6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu. 

7. Mokinių uniformų patikrinimas vykdomas per pirmą pamoką. Dalyko mokytojas paima 

raštišką pasiaiškinimą iš mokinio ir apie tai informuoja  klasės auklėtoją.  

8.  Už mokyklinių uniformų nešiojimą atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, klasės vadovas, 

mokytojai. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

9.   Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina 

žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams (kas tris mėnesius). 

10. Be mokyklinės uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti paskutinį mėnesio 

penktadienį. 

10.  Kartą per pusmetį mokyklos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką. 

  

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
  

11.  Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės: 

11.1 du kartus per mėnesį pastebėjus ne visus mokinius dėvint uniformą –visa klasė netenka 

teisės paskutinį mėnesio penktadienį rengtis laisvu stiliumi. 

11.2. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba elektroniniame dienyne; 



11.2. klasės auklėtojo, mokinio ir socialinio pedagogo individualus pokalbis, tėvų 

informavimas; 

11.3. raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai; 

11.4. mokyklos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas; 

12.  Visais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus). 

 

V. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

13. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 

14. Mokinio uniformą galima įsigyti uniformų mugėje „Uniforma pigiau”, kuri vyksta mokykloje 

visus mokslo metus. 
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