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ALYTAUS DAINAVOS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 
 

I. BENDROJI DALIS 
 

1. Mokinio uniforma - pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, 
estetinio skonio ugdomoji dalis. 

2. 1-6 klasių mokiniai privalo dėvėti mokyklos tarybos ir aktyvių tėvų klubo patvirtintą 
tvarkingą uniformą nuo 2018 m. rugsėjo 1 d., 7-8 klasių mokiniams uniformą dėvėti 
rekomenduojama. Nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. visi mokiniai privalo dėvėti progimnazijos tarybos ir 
aktyvių tėvų klubo patvirtintą tvarkingą uniformą. 

3. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus penktadienį, kuris 
skiriamas uniformos skalbimui, valymui. 

4. Be uniformos mokinys į progimnaziją gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų ar 
kitų su mokytojais suderintų renginių metu. 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

5. Valstybinių, progimnazijos švenčių, konkursų, viktorinų, reprezentacinių renginių, 
nacionalinių mokinių patikrinimų metu, taip pat atstovaujant progimnaziją miesto ir 
respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą 

PRIVALOMA 
Mergaitėms Berniukams 

Balti marškinėliai, palaidinė arba golfas. 
 
Tamsiai mėlynas megztinis, džemperis arba 
trumpo kirpimo švarkelis su mokyklos emblema.  
 
Languotas raudonai juodas sarafanas arba 
languotas raudonai juodas sijonas.  
 
Šiltuoju metų sezonu balti, šviesiai mėlyni arba 
oranžiniai polo marškinėliai su mokyklos 
emblema.  
 

Balti marškinėliai arba golfas. 
 
Tamsiai mėlynas megztinis, džemperis arba 
trumpo kirpimo švarkelis su mokyklos emblema. 
 
Tamsios spalvos kelnės.  
 
Šiltuoju metų sezonu balti, šviesiai mėlyni arba 
oranžiniai polo marškinėliai su mokyklos 
emblema.  
 

REKOMENDUOJAMA 
Kaklaraištis 
 

Kaklaraištis 

 



6. Įprastomis dienomis mokiniai gali dėvėti dalį uniformos. 

PRIVALOMA 
Mergaitėms Berniukams 

Tamsiai mėlynas megztinis, džemperis arba 
trumpo kirpimo švarkelis su mokyklos emblema.  
 
ARBA /IR 
 
Languotas raudonai juodas sarafanas arba 
languotas raudonai juodas sijonas  
 
Šiltuoju metų sezonu šviesiai mėlyni arba 
oranžiniai polo marškinėliai su mokyklos 
emblema.  
 

Tamsiai mėlynas megztinis, džemperis arba 
trumpo kirpimo švarkelis su mokyklos emblema. 
 
 
 
Šiltuoju metų sezonu šviesiai mėlyni arba 
oranžiniai polo marškinėliai su mokyklos 
emblema.  
 

REKOMENDUOJAMA 
Tamsios spalvos kelnės 
Vienspalvė palaidinė arba  golfas 
Kaklaraištis 

Tamsios spalvos kelnės  
Vienspalviai marškiniai arba golfas 
Kaklaraištis 

 
7. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu. 
8. Progimnazijos administracija, klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) 

kontroliuoja mokyklinių uniformų dėvėjimą. 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

9. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina 
žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams. 

10. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką. 

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

11. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės: 
11.1. klasės vadovo individualus pokalbis su mokiniu ir/arba jo tėvais (globėjais), pastaba; 
11.2. raštiškas mokinio arba jo tėvų (globėjų) paaiškinimas mokyklos administracijai; 
11.3. progimnazijos direktoriaus įsakymu skiriama pastaba, papeikimas, griežtas 

papeikimas; 
11.4. Visais atvejais klasės vadovas informuoja tėvus (globėjus). 

___________________________________ 

  


