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Panevėžio „Žemynos“ progimnazija
MOKINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Panevėžio „Žemynos“ progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinių uniformų dėvėjimo
tvarka (toliau – Tvarka) nustato mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką Progimnazijoje, už
jos ribų, kai mokiniai atstovauja Progimnaziją.
II SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS APRAŠYMAS
2. Mokyklinė uniforma – tai nustatytų drabužių rinkinys, kuris yra privalomas kiekvienam
Progimnazijos mokiniui.
3. 1 – 4 klasių mokiniams:
ŠVENTINĖ
Mergaitėms





Berniukams

Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas
su Progimnazijos emblema.
Balti
klasikiniai
marškinėliai,
uniforminis kaklaraištis.
Languotas uniforminis sijonas.
Vienspalvės pėdkelnės.







Tamsiai mėlynas uniforminis
švarkas
su
Progimnazijos
emblema.
Balti klasikiniai marškinėliai,
uniforminis kaklaraištis.
Juodos/tamsiai mėlynos spalvos
klasikinės kelnės.
Juodos spalvos vienspalvės
kojinės.

KASDIENINĖ








Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas
arba uniforminis megztinis su
Progimnazijos emblema.
Baltos/tamsiai
mėlynos/geltonos
spalvos
vienspalviai
polo
marškinėliai, golfas.
Languotas uniforminis sijonas arba
juodos/ tamsiai mėlynos spalvos
sijonas, kelnės arba klasikiniai
džinsai (vienspalviai tamsiai mėlyni,
juodi, neplėšyti, nelopyti)
Vienspalvės pėdkelnės.

4. 5 – 8 klasių mokiniams:









Tamsiai mėlynas uniforminis
švarkas
arba
uniforminis
megztinis
su
Progimnazijos
emblema.
Baltos/tamsiai mėlynos/geltonos
spalvos
vienspalviai
polo
marškinėliai, golfas.
Juodos/ tamsiai mėlynos spalvos
kelnės arba klasikiniai džinsai
(vienspalviai tamsiai mėlyni,
juodi, neplėšyti, nelopyti)
Vienspalvės kojinės.

ŠVENTINĖ
Mergaitėms





Berniukams

Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas
su Progimnazijos emblema.
Balti
klasikiniai
marškinėliai,
uniforminis kaklaraištis.
Languotas uniforminis sijonas.
Vienspalvės pėdkelnės.







Tamsiai mėlynas uniforminis
švarkas
su
Progimnazijos
emblema.
Balti klasikiniai marškinėliai,
uniforminis kaklaraištis.
Juodos/tamsiai mėlynos spalvos
klasikinės kelnės.
Juodos spalvos vienspalvės
kojinės.

KASDIENINĖ








Tamsiai mėlynas uniforminis švarkas
arba uniforminis megztinis su
Progimnazijos emblema.
Baltos/geltonos/juodos
spalvos
vienspalviai
polo
marškinėliai,
marškinėliai (be užrašų, blizgučių,
petnešėlių, neplėšyti), golfas.
Languotas uniforminis sijonas arba
juodos/ tamsiai mėlynos spalvos
sijonas, kelnės arba klasikiniai
džinsai (vienspalviai tamsiai mėlyni,
juodi, neplėšyti, nelopyti)
Vienspalvės pėdkelnės.









Tamsiai mėlynas uniforminis
švarkas
arba
uniforminis
megztinis su Progimnazijos
emblema.
Baltos/geltonos/juodos spalvos
vienspalviai polo marškinėliai,
marškinėliai (be užrašų), golfas.
Juodos/ tamsiai mėlynos
spalvos kelnės arba klasikiniai
džinsai (vienspalviai tamsiai
mėlyni,
juodi,
neplėšyti,
nelopyti)
Vienspalvės kojinės.

III SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
5. Visi Progimnazijos mokiniai privalo kasdien ugdymo proceso metu vilkėti tvarkingą, švarią
mokyklinę uniformą.
6. Uniformą dėvėti neprivalu:
6.1.
paskutinį kiekvieno mėnesio penktadienį. Šią dieną mokiniai turi būti tvarkingai
apsirengę (netinka sportinė apranga, šortai, palaidinės atviromis iškirptėmis, su
petnešėlėmis, atidengiančios pilvą);
6.2.
neformaliojo ugdymo užsiėmimuose;
6.3.
klasės renginiuose (ekskursijose ir išvykose), jei kitaip nenurodo klasės auklėtojas;
7. Progimnazijos emblema tvirtinama ant uniforminio švarko (megztinio) kairėje krūtinės
pusėje.
8. Rekomenduojama uniformos vidinėje pusėje pažymėti mokinio vardą, pavardę, klasę.
9. Draudžiama:
9.1.su uniforminiu švarku (megztiniu) dėvėti sportinę aprangą;
9.2. uniforminį švarką (megztinį) puošti sagėmis, grandinėlėmis ir kitais aksesuarais;
9.3. po uniforminiu švarku (megztiniu) dėvėti marškinėlius (bliuzoną) su gobtuvu.
IV SKYRIUS
UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS
10. Mokyklinė uniforma įsigijama tėvų lėšomis.

11. Mokiniai, ketinantys mokytis Progimnazijoje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti
mokyklinę uniformą.
12. Mokiniai, priimti į Progimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo uniformą įsigyti per 2
mėnesius nuo atvykimo į Progimnaziją dienos.
13. Mokyklines uniformas siuva UAB „Manovita“.
14. Uniformos
pavyzdžius
galima
peržiūrėti
internetinėje
svetainėje
http://uniformupardavimas.lt arba parduotuvėje – Klaipėdos g. 36, Panevėžys.
V SKYRIUS
UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA BEI ATSAKOMYBĖ
15. Už uniformų dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai,
rūpintojai), klasės auklėtojas, dalykų mokytojai, socialinis pedagogas, mokyklos
administracija.
16. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių auklėtojai ir dalykų mokytojai, Mokinių taryba,
mokyklos administracija.
17. Klasės auklėtojas supažindina mokinius su uniformos dėvėjimo Tvarka žodžiu, mokinių
tėvus supažindina elektroniniame dienyne.
18. Pažeidus mokyklinių uniformų dėvėjimo Tvarką:
18.1. pirmą kartą – klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokiniu, pastaba elektroniniame
dienyne.;
18.2. antrą kartą – klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais;
18.3. trečią kartą – socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu ir jo tėvais;
18.4. jeigu mokinys ir toliau nedėvi mokyklinės uniformos, jis yra siunčiamas į Vaiko gerovės
komisiją.
VI SKYRIUS
MOKINIŲ SKATINIMAS
19. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu
pagyrimu, reiškia padėkas elektroniniame dienyne mokinių tėvams.
VII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
20. Ši Tvarka gali būti keičiama Progimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgus į gautus
pasiūlymus ir priimtus nutarimus.
__________________________
Parengė
Direktoriaus pavaduotoja ugdymui
___________
(parašas)
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