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KLAIPĖDOS LITORINOS MOKYKLOS MOKINIŲ 

UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Klaipėdos Litorinos mokyklos mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 

mokiniams uniformų dėvėjimo taisykles mokykloje.  

2. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Klaipėdos Litorinos mokyklos mokiniams.  

3. Uniforma – mokinių vienybės, didžiavimosi savo mokykla, tradicijomis simbolis, kultūringo 

elgesio, aprangos kultūros, mokinių estetinio skonio ugdymo dalis.  

4. Uniformos dėvėjimas yra mokinio pareiga, tai - pagarbos išraiška mokymo įstaigai, 

bendramoksliams, pedagogams.  

 

II. MOKYKLINĖS UNIFORMOS APRAŠYMAS 

5. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys. 

5.1. Parengiamos - 4 klasių mokiniams: 

mergaitėms pilkas su raudonais langeliais sarafanas ir pilka trikotažinė palaidinė, švenčių 

metu balta palaidinė; 

berniukams pilka liemenė, pilka trikotažinė palaidinė, tamsiai mėlynos (gali būti džinsai) 

arba juodos spalvos kelnės. Švenčių metu juodos kelnės ir balti marškiniai, kaklaraištis. 

5.2.  5-10 klasių mokiniams: 

mergaitėms languotas klostuotas sijonas, pilka liemenė ir pilkos spalvos trikotažinė 

palaidinė, švenčių metu balti marškinėliai; 

berniukams pilka liemenė, tamsiai mėlynos (gali būti džinsai) arba juodos spalvos kelnės. 

Švenčių metu balti marškinėliai, juodos kelnės, kaklaraištis. 

 

III. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

6. Draudžiama su uniforma dėvėti sportinę aprangą.  

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

8. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. 

9. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas, egzaminus bei kitus renginius.  



10. Uniformos dėvėti neprivaloma:  

10.1 per neformalaus švietimo užsiėmimus;  

10.2 išvykose ir ekskursijose, jei nenurodoma kitaip;  

10.3 socialinės, sportinės ir kultūrinės - pažintinės veiklos metu. 

 

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS SĄLYGOS 

11. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.  

12. Mokiniai, ketinantys mokytis mokykloje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti  

uniformą. Mokyklinę uniformą galima įsigyti/ užsisakyti Taikos pr. 84, Klaipėda parduotuvė 

„Uniformos“.  

13. Mokiniai, priimti į mokyklą prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti uniformą per 2 

mėnesius.  

14. Mokiniai, išvykstantys į kitas mokyklas, baigę mokyklą ar išaugę uniformą, gali padovanoti 

ar parduoti ją kitiems mokiniams.  

 

V. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ, UNIFORMOS DĖVĖJIMO KONTROLĖ 

15. Visi mokiniai privalo laikytis šios uniformų dėvėjimo tvarkos.  

16. Uniformų dėvėjimo stebėseną vykdo  mokytojai, mokinių taryba, o klasių vadovai taiko  

prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/ globėjais ir kt.).  

17. Mokinių uniformų dėvėjimo stebėsena vykdoma nuolat.  

18. Kartą per mėnesį vykdomas uniformų dėvėjimo patikrinimas. Mokinys, vengiantis nešioti 

uniformą (pastebėtas be uniformos), svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, direkcijos 

posėdyje, kur kviečiami mokinio tėvai, jam skiriama nuobauda.  

19. Mokslo metų pabaigoje klasė, pareigingiausiai dėvinti uniformas, paskatinama.  

 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

20. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į 

mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

 

 

 


