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ROKIŠKIO SENAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

 

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  
1. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Rokiškio Senamiesčio progimnazijos mokiniams.  
2. Mokinio uniforma - pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės 

kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis. 

 

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA 
1. Mokinys mokykloje privalo dėvėti tvarkingą, mokyklos pasirinktą uniformą.  
2. Mokyklinė uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus 

kiekvieną savaitės penktadienį, kuris skiriamas uniformos skalbimui, valymui.  
3. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų ar 

kitų su mokyklos administracija suderintų renginių metu.  
4. Uniforma privaloma atstovaujant mokyklai kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose. 

 

5. Dviejų metų laikotarpyje ( 2020/2021 m.m. iki 2021/2022 m.m.) paliekama galimybė 

dėvėti senojo pavyzdžio mokyklines uniformas. 

 

III. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ  
1. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių 

tėvai, mokytojai, klasės vadovas.  
2. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės vadovą. 

3. Klasės vadovas tą pačią dieną informuoja tėvus per  TAMO dienyną.  
4. Socialinė pedagogė 2 kartus per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo 

patikrinimą (tikrinti gali ir mokinių taryba).  
5. Privalomoji komplektacija: 

1-4 klasių mokiniams  

Mergaitėms: mėlynas  džemperis su mokyklos emblema, geltoni polo marškinėliai, 

languotas sarafanas.  
Berniukams – mėlynas  džemperis su mokyklos emblema, tamsios spalvos ( mėlynos, 
juodos, pilkos, rudos) kelnės, žali polo marškinėliai.  
6-8 klasių mokiniams 
Mergaitėms ir berniukams mėlynas  džemperis su mokyklos emblema, tamsios 
spalvos ( mėlynos, juodos, pilkos, rudos) kelnės ar sijonas, pasirinktos spalvos polo 
marškinėliai. 
Švenčių metu po džemperiu rekomenduojama vilkėti baltus marškinius ar baltą 
palaidinę jei tai  nurodo klasės auklėtojas.  

 

IV. MOKINIŲ SKATINIMAS  
1. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas 

skatina žodiniu pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams.  
2. Mokslo metų pabaigoje arba du kartus metuose progimnazijos administracija 

geriausiai uniformas dėvinčiai klasei reiškia Padėką. 

 



V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 
Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės: 
1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba, 
2. mokinio kvietimas į mokinių tarybos pasitarimus, 
3. raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai, 

4. raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai, 
5. progimnazijos direktoriaus raštiška pastaba.   

            Visais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus). 

 
     Mokyklines uniformas galima įsigyti UAB „ManoVita“ parduotuvėje adresu:    

Nepriklausomybės a. 21-4.. Informacija apie įmonę galite rasti www.manovita.lt 
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