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KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLOS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos-daugiafunkcio centro mokinio  uniforma, tai 

mokinių vienybės, pagarbos mokyklai, prestižo reikalas. 

 

II SKYRIUS 

 MOKINIO UNIFORMA 

 

2. 1 - 10 klasių mokinių uniforma – tai nustatytos spalvos ir nustatyto modelio drabužių  

komplektas. 

3. Mokyklinės uniformą sudaro: 

 3.1. Berniukams: 

- Mėlynos spalvos švarkas; 

- Mėlynos spalvos kelnės; 

- Balti marškiniai; 

- Kaklaraištis. 

 3.2.  Mergaitėms: 

- Mėlynos spalvos švarkas; 

- Languotas sijonas (sarafanas); 

- Balti marškiniai; 

- Kūno spalvos pėdkelnės. 

 3.3. Kasdienį mokyklinės uniformos variantą sudaro: 

- švarkas (mėlynos spalvos); 

- vienspalviai marškiniai, marškinėliai, golfas (baltos, mėlynos, raudonos, pilkos ar juodos spalvos); 

- uniforminis sijonas (klostuotas), sarafanas ir/ar klasikinės kelnės. 

 

III SKYRIUS 

 MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

4. Visi 1-8 klasių mokiniai privalo ugdymo proceso metu vilkėti pilną tvarkingą mokinio uniformos 

komplektą. 

5. 9-10 klasių mokiniai privalo ugdymo proceso metu vilkėti uniforminį švarką bei vienspalvius 

marškinius, marškinėlius ar golfą. Neturintiems uniforminio sijono / kelnių privaloma juodos / 

tamsiai mėlynos spalvos kelnės / sijonas.  

6. Mokinio uniformą dėvėti neprivalu: 

6.1.neformalaus ugdymo renginių metu; 

6.2. klasės renginiuose, jeigu kitaip nenurodo klasės vadovas; 

6.3. mokyklos poilsio vakaruose ir kituose renginiuose; 

6.4. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti mokyklos uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos 

vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių; 

6.5. mokytojui leidus uniformos galima nedėvėti atliekant užduotis, susijusias su darbine veikla; 



6.6. mokinių savivaldai pasiūlius ir mokyklos administracijos paskelbtomis dienomis „penktadienis-

džinsų“ diena ir galima dėvėti tik mokyklinį švarką su džinsais ir t.t.) 

7. Sportinė apranga ir avalynė dėvima ir avima tik per sporto užsiėmimus. 

 

IV SKYRIUS 

 UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS 

MOKINIAMS SĄLYGOS 

 

8. Mokinio uniforma siuvama mokinių tėvų lėšomis. 

9. Mokyklos mokiniai privalo įsigyti mokyklinę uniformą iki kiekvienų mokslo metų spalio 1 d.  

10. Mokiniai, išvykstantys į kitas mokyklas ir/ar baigę mokyklą gali padovanoti ar parduoti 

uniformą kitų klasių mokiniams. 

 

V SKYRIUS 

 PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

11. Mokinių pareigos ir atsakomybė: 

11.1.Visi mokyklos mokiniai privalo laikytis mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos. 

11.2. Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos drausminės nuobaudos. 

Pirmą kartą netvarkingai dėvintis ar be pateisinamos priežasties nedėvintis uniformos mokinys 

įspėjamas žodžiu. Mokinys, antrą kartą pažeidęs uniformos dėvėjimo taisykles, rašo paaiškinimą su 

tėvų komentaru. Tris kartus uniformos dėvėjimo tvarką pažeidęs mokinys kviečiamas pokalbiui į 

VGK.  

12.Klasės auklėtojas, bendradarbiaudamas su socialiniu pedagogu, mokytojais vykdo uniformos 

dėvėjimo kontrolę pamokų ir renginių metu. 

13. Klasių auklėtojai, išsiaiškinę mokinius, kurie negali įsigyti mokyklinės uniformos kreipiasi 

pagalbos į mokyklos socialinę pedagogę. 

14. Ugdymo programas kuruojantys direktoriaus pavaduotojai teikia ataskaitas apie uniformos 

dėvėjimą kartą per mėnesį. 

 

VI SKYRIUS 

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

14. Su šia tvarka klasių auklėtojai supažindina mokinius ir jų tėvus. 

15. Ši tvarka gali būti keičiama mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos 

institucijų pasiūlymus. 

 

____________________ 
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