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PAKRUOJO RAJONO LINKUVOS GIMNAZIJOS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
1. SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Linkuvos gimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos
dėvėjimo tvarką.
1.2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms
simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
2. SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS APRAŠAS
2.1. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
2.1.1. Vyšninės spalvos uniforminis švarkas su gimnazijos emblema;
2.1.2. Languotas sijonas arba sarafanas (1-4 kl. mergaitėms);
2.1.3. Languotas sijonas (5-8, 1g-4g klasių merginoms);
2.1.4. Tamsiai mėlynos spalvos kelnės;
2.1.5. Šventinėmis dienomis – balta palaidinė, balti marškiniai. Kasdieną – vienspalvė
pasirinktos spalvos palaidinė, golfas;
2.2. Vyšninės spalvos polo marškinėliai su gimnazijos emblema arba ženkliuku (šiltuoju metų
laiku);
2.3. Šaltuoju laiku gali vilkėti tamsiai mėlynos ar juodos spalvos kelnes, džinsus, tampres.
2.4. Mokinio uniforma turi būti švari ir tvarkinga.
2.5. Rekomenduojama mokinio uniformos vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu ar kitu
inicialu.
3. SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA
3.1. Už mokinio uniformos įsigijimą yra atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai/rūpintojai).
3.2. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų/rūpintojų) lėšomis.
3.3. Mokiniai uniformą gali užsisakyti iš siuvimo UAB „ELVA“ atstovybės, kurių atstovai kiekvienų
metų gegužės/rugsėjo mėn. atvyksta į gimnaziją priimti individualius užsakymus.
3.4. Individualūs užsakymai priimami UAB „ELVA" Žemaitės 102, Šiauliai el. paštas:
prekyba@elva.lt;
3.5. Mokinio uniformą (dėvėtą), gimnazijos ženkliuką arba emblemą galima įsigyti iš socialinės
pedagogės.
4. SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA
4.1. Mokinio uniformą privaloma dėvėti gimnazijoje nuo rugsėjo 1 d. iki mokslo metų pabaigos.
4.2. Mokinio uniformą privaloma dėvėti atstovaujant gimnazijai oficialiuose renginiuose
gimnazijoje ir už jos ribų.
4.3. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti socialinės, sportinės ir kultūrinės
pažintinės veiklos metu ir paskutinę mėnesio darbo dieną, jei nevyksta joks renginys.
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4.4. Sportinė apranga dėvima tik per kūno kultūros ir šokių pamokas arba varžybų metu.
4.5. Prie vienos iš mokinio uniformos dalių (pvz. sijono) privaloma segėti gimnazijos ženkliuką.
4.6. Su viena iš mokinio uniformos dalių gimnazijoje draudžiama dėvėti:
4.6.1. Bliuzoną su gobtuvu, storą megztinį ar kailinę liemenę, kuri trukdo užsivilkti
mokyklinį švarką;
4.6.2. Permatomus drabužius ir / ar drabužius su giliomis iškirptėmis;
4.6.3. Trumpus aptemptus šortus ar bridžus;
4.6.4. Labai trumpą sijoną ar suknelę;
4.6.5. Drabužius, ant kurių reklamuojami alkoholiniai gėrimai, rūkalai, necenzūriniai užrašai;
4.6.6. Suplėšytus ir nešvarius drabužius;
4.7. Viršutinius rūbus (paltus, striukes, kailinius, puspalčius, lietpalčius, liemenes, kepures ir kt.)
pamokų metu laikyti rūbinėje ar savo spintelėje.
4.8. Mokinių šukuosenos turi būti tvarkingos.
4.9. Nenaudoti ryškios kosmetikos, provokuojančių aksesuarų, bižuterijos (karoliai, auskarai,
žiedai), įvairias subkultūras žyminčių aprangos detalių.
5. SKYRIUS. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA BEI ATSAKOMYBĖ
5.1. Už mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo vykdymą atsako:
5.1.1. Mokiniai;
5.1.2. Mokinio tėvai (globėjai /rūpintojai);
5.1.3. Klasės auklėtojas;
5.1.4. Mokytojai;
5.1.5. Socialinis pedagogas;
5.1.6. Gimnazijos administracija.
5.2. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas yra prilyginamas mokinio elgesio taisyklių pažeidimui.
Privaloma dėvėti nors viena dalis.
5.3. Pažeidus mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašą:
5.3.1. pirmą kartą – mokinys įspėjamas žodžiu;
5.3.2. antrą kartą – rašomas pranešimas TAMO sistemoje arba žinutė telefonu mokinio
tėvams (globėjams /rūpintojams);
5.3.3. trečią kartą – mokinio elgesys svarstomas klasės valandėlės metu;
5.3.4. ketvirtą kartą – mokinio elgesys svarstomas VGK ir / ar Gimnazijos taryboje su tėvais
(globėjais / rūpintojais).
6. SKYRIUS. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
6.1. Mokiniai su Aprašu supažindinami pasirašytinai kiekvienų mokslo metų rugsėjo mėnesį klasių
valandėlių metu.
6.2. Mokinių tėvai –pirmame mokinių tėvų susirinkime arba elektroniniu būdu.
6.3. Aprašas tvirtinamas ir keičiamas gimnazijos direktoriaus įsakymu. Keitimai gali būti
inicijuojami gimnazijos bendruomenės narių prašymu.
6.4. Aprašas skelbiamos gimnazijos interneto svetainėje https://www.linkuvosgimnazija.lt
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