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ŠVENČIONIŲ ZIGMO ŽEMAIČIO GIMNAZIJOS 

UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Švenčionių Zigmo Žemaičio gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklės nustato 

gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Gimnazisto uniforma – gimnazistų vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos 

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

  

II. GIMNAZISTO UNIFORMA 

3. Gimnazistės uniforma – tai tamsiai žalios spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį 

sudaro: 

  - privaloma dalis (tekstilinis ar trikotažinis švarkas su emblema ar gimnazijos ženkleliu); 

  - pasirenkama dalis (marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; languotas sijonas (galima 

rinktis- tiesus su kišenėmis, klostuotas, sarafanas) ar  tamsios kelnės). 

4. Gimnazisto uniforma – tai nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

  - privaloma  dalis (tekstilinis ar trikotažinis švarkas su emblema ar gimnazijos ženkleliu); 

  - pasirenkama dalis (marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; tamsios kelnės). 

  

III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

5. Visi 1-4 gimnazijos klasių mokiniai privalo dėvėti uniformą kasdien visus mokslo metus išskyrus 

kiekvieną penktadienį. 

6. Uniforminis švarkas, marškiniai atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą gimnazijos patalpose 

gali būti keičiami: 

6.1. šiltuoju metų laiku – marškiniai trumpomis rankovėmis; 



6.2. šaltuoju metų laiku – po švarku ar megztiniu galima vilkėti marškinius. 

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

modelį. 

8. Gimnazistai privalo dėvėti uniformą ir  švenčių metu (švarką, baltus marškinius, kaklaraištį, 

kelnes, sijoną (merginos). 

8.1. valstybinių švenčių išvakarėse; 

8.2. gimnazijos šventėse; 

8.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, 

susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, regione ar respublikoje; 

8.4. kitais direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais. 

9. Gimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma: 

9.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus; 

9.2. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose; 

9.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos 

vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių. 

9.4.sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalėdamas kurį laiką dėvėti uniformos, 

gimnazistas rašo motyvuotą prašymą klasės vadovui. 

 

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS 

GIMNAZISTAMS SĄLYGOS 

13. Gimnazisto uniforma įsigyjama gimnazistų tėvų lėšomis. 

14. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje gimnazijos klasėje, privalo per rugsėjo mėnesį įsigyti 

gimnazisto uniformą. 

15. Gimnazistai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti gimnazisto uniformą, 

o iki uniformos įsigijimo dėvi vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar 

megztinį, mūvi tamsias kelnes ar sijoną. 

16. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti 

gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams. 

17. Rekomenduojame uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu.  

  



VII. GIMNAZISTŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

18. Dalykų mokytojai vykdo uniformų dėvėjimo priežiūrą, o klasių vadovai taiko prevencines 

poveikio priemones pagal mokyklos vidaus tvarkos taisykles. 

 

18.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama klasės vadovo pastaba. 

18.2. Tai kartojantis – rašytinis įspėjimas informuojant tėvus. 

18.3. Tris kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, piktybiškai 

vengiantis dėvėti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus tris patikrinimus), svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje, kur kviečiami mokinio tėvai, direktoriaus įsakymu skiriama  

nuobauda. 

 

19. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina pagyrimu;  

   padėkoja tėvams. 

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

prizai. 

21. Esant galimybėms, organizuojama bendra klasės išvyka. 

 

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

19. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 

__________________ 

 

 

 


