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JONAVOS PRADINĖS MOKYKLOS  

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Jonavos pradinės mokyklos mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka (toliau – Tvarka) 

nustato mokinių uniformos dėvėjimo taisykles.  

2. Mokinio uniforma –  pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, 

kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

3. Mokyklinės uniformos  pradedamos dėvėti Rugsėjo 1-ąją, baigiamos dėvėti paskutinę 

mokslo metų dieną 

 

II. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

4. Kasdieninis mokyklinės uniformos variantas: 

4.1. mergaičių: sarafanas, pageidautina šviesių spalvų be užrašų ar aplikacijų marškiniai 

(palaidinė, glaustinukė). Prie marškinių pageidautinas kaklaraištis; 

4.2. berniukų: liemenė, pageidautina šviesių spalvų marškiniai, glaustinukė, tamsios kelnės. 

Prie marškinių pageidautinas kaklaraištis.  

5. Šventinis mokyklinės uniformos variantas: 

5.1. mergaičių: sarafanas, balti marškiniai, kaklaraištis, bateliai; 

5.2. berniukų: liemenė, balti marškiniai, tamsios kostiuminės kelnės,  kaklaraištis, bateliai.                                                                                                                                                                                                        

 

 

III. MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

6. Mokyklinė uniforma privaloma visiems mokyklos mokiniams. 

7. Uniforma dėvima per visus mokslo  metus, o taip pat atstovaujant mokyklai kitose įstaigose 

bei oficialiuose renginiuose. 

8. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti vardu ir pavarde, 

inicialais ar kokiu kitokiu ženklu. 

9. Neprivalu dėvėti mokyklinę uniformą:  

9.1. neformaliojo švietimo užsiėmimuose;  

9.2. klasės renginiuose, jei kitaip nenurodo klasės vadovas;  

9.3. išvykose ir ekskursijose; 

9.4. netradicinių ugdymo dienų metu; 

9.5. paskutinį mėnesio penktadienį.  

10. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą karštuoju metų laiku, mokyklos uniforma gali 

būti keičiama lengvais vasariniais drabužiais. Apie tai atskiru pranešimu informuoja mokyklos 

direktorius. 

 

IV. MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA 

 

11. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 

12. Mokyklinės uniformos užsakymo būdai: 

12.1. mokyklos direktoriaus ir siuvėjos sutartu laiku tėvai (globėjai, rūpintojai) atveda vaikus 

į mokyklą dėl uniformos dydžio numatavimo. 



12.2. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) uniformą gali užsakyti siuvimo įmonėje „Tometa“ 

(Technikos g. 18S, Kaunas, tel. 837 455185, el. paštas: info@uniformos.lt, svetainė 

www.uniformos.lt) 

13. Mokykla nepriima tėvų (globėjų, rūpintojų) skundų dėl uniformos kokybės.  

 

IV. ATSAKOMYBĖ UŽ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMĄ 

 

14. Už Tvarkos laikymąsi atsakingi mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai),  klasės vadovai. 

15. Už Tvarkos nesilaikymą taikomos šios poveikio priemonės: 

15.1. pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, klasės auklėtojas įspėja mokinį žodžiu; 

15.2. tai kartojantis – klasės vadovo ir/ar mokyklos direktoriaus  pokalbis su mokinio tėvais 

(globėjais, rūpintojais); 

15.3. už ilgesnį uniformos dėvėjimo taisyklių nesilaikymą mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

kviečiami pokalbiui  į  mokyklos Vaiko gerovės komisiją. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

16. Klasės vadovas su Tvarka supažindina mokinius ir jų tėvus (globėjus, rūpintojus). 

17. Ši Tvarka skelbiama mokyklos internetinėje svetainėje. 

18. Tvarkoje nepaminėti ir nenumatyti atvejai aptariami dalyvaujant mokyklos 

administracijos atstovams ir suinteresuotiems asmenims. 
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