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ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ STASIO ANGLICKIO PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 

nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma yra svarbi mokyklos įvaizdžio dalis, ugdanti mokinių 

bendruomeniškumą, tai mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms 

simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

     

II SKYRIUS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

3. Mokyklinių uniformų dėvėjimą įpareigoja Kuršėnų Stasio Anglickio progimnazijos taryba 

2022 m. gegužės 25 d. posėdžio protokolu. 

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus išskyrus penktadienį. Birželio mėn. 

(kai labai šilta) uniformos galima nedėvėti, bet būtini polo marškinėliai (žali arba balti). 

5. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti socialinės, sportinės, kultūrinės pažintinės 

veiklos metu, į neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus.  

 

III SKYRIUS 

MOKYKLINĖ UNIFORMA 

 

6. Uniformos reikalavimai. 

Uniforminių švarkų, megztinių, džemperių (be gobtuvo), bomberių spalva – tamsiai žalia. 

Sarafanai – languoti, pagrindinė spalva – tamsiai žalia. 

Sijonai – languoti, juodi, tamsiai žali. 

Kelnės – tamsios vienspalvės. 

Polo marškinėliai /marškiniai / palaidinės – balti arba žali. 

7. Medžiaga – trikotažas arba pusvilnonis audinys. 

8. Uniformos modeliai pateikti progimnazijos internetinėje svetainėje. 

9. Progimnazijos emblema siuvama arba segama prie uniformos švarkų, džemperių (be 

gobtuvo), bomberių, megztinių tik tada, jei atitinka nustatytus reikalavimus (spalva, medžiaga, 

modelis). 

 

IV SKYRIUS 

UNIFORMOS KOMPLEKTAI 

 

10. 1–4 klasių mergaičių uniforma: 

10.1. Tamsiai žalias trikotažinis uniforminis megztinis, švarkas, bomberis, džemperis (be 

gobtuvo).  

10.2. Languotas uniforminis sarafanas. Baltos arba žalios spalvos polo marškinėliai ar 

palaidinė. 
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11. 1–4 klasių berniukų uniforma: 

11.1.Tamsiai žalias trikotažinis uniforminis megztinis, švarkas, bomberis, džemperis (be 

gobtuvo).  

11.2. Tamsios vienspalvės kelnės. 

11.3. Polo marškinėliai ar marškiniai – balti arba žali. 

12. 5–8 klasių merginų uniforma: 

12.1. Tamsiai žalias trikotažinis uniforminis megztinis, švarkas, bomberis, džemperis (be 

gobtuvo).  

12.2. Uniforminis sijonas (languotas, juodas, tamsiai žalias) arba tamsios vienspalvės kelnės.  

12.3. Polo marškinėliai ar palaidinė – balti arba žali. 

13. 5–8 klasių vaikinų uniforma: 

13.1.Tamsiai žalias trikotažinis uniforminis megztinis, švarkas, bomberis, džemperis (be 

gobtuvo).  

13.2. Tamsios vienspalvės kelnės. 

13.3. Balti arba žali polo marškinėliai ar marškiniai. 

14. Penktadieniais uniformos galima ne dėvėti. 

 

V SKYRIUS 

PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ DĖVINT MOKYKLINĘ UNIFORMĄ 

 

15. Visi mokiniai privalo laikytis mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos. 

16. Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos drausminės 

nuobaudos (žodinis įspėjimas, pasiaiškinimo rašymas, pokalbis su mokyklos administracija).  

17. Tėvai / globėjai / rūpintojai atsako už tai, kad jų vaikas / globotinis mokykloje dėvėtų 

uniformą.  

18. Klasės auklėtojas bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais ir socialiniu darbuotoju 

vykdo uniformos dėvėjimo kontrolę pamokų ir renginių metu. 

19. Klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklinę uniformą skiriama administracijos padėka, 

įvairūs prizai, paskatinimai.  

20. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą. 

 

VI SKYRIUS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA 

 

21. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokinio tėvų / globėjų / rūpintojų lėšomis. 

22. Mokyklinę uniformą galima įsigyti elektroninėse parduotuvėse: www.elvaparduotuve.lt, 

www.sunbutikas.com, www.elva.lt 

23. Mokinių tėvai / globėjai / rūpintojai nusprendžia, ar įsigyti visą uniformos komplektą, ar 

tik dalį. 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOS NUOSTATOS 

 

24. Su mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašu 1–4 klasių mokytojai mokinius 

supažindina žodžiu, o 5–8 klasių mokinius klasių vadovai supažindina pasirašytinai ne vėliau kaip 

pirmąją mokslo metų savaitę (pirmosios mokslo metų klasės valandėlės ar kitu laiku). 

25. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai /globėjai / 

rūpintojai, klasės auklėtojai.  

26. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą. 

27. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties yra prilyginamas 

mokinių elgesio taisyklių pažeidimui. 

http://www.elvaparduotuve.lt/
http://www.sunbutikas.com/
http://www.elva.lt/
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28. Mokinys, piktybiškai vengiantis dėvėti uniformą, gali būti svarstomas Vaiko gerovės 

komisijoje, kuriame dalyvautų mokinio tėvai / globėjai / rūpintojai arba mokiniui gali būti skiriamas 

įspėjimas.  

29. Tėvai informuoja klasės auklėtoją, jei privalomas mokyklinės uniformos komplektas ar 

jos dalys suplyšo, buvo kitaip sugadintos ar išaugtos ir mokinys kurį laiką negali dėvėti mokyklinės 

uniformos (kol įsigis naują). 

30. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos progimnazijos tarybos sprendimu arba 

direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus.  

31. Ši tvarka skelbiama mokyklos svetainėje, el. TAMO dienyne. 

___________________ 

 

 

Pritarta  

Šiaulių r. Kuršėnų Stasio Anglickio  

progimnazijos tarybos 2022-08-24 

Protokoliniu nutarimu Nr. 5 

 


