
PATVIRTINTA 

Direktoriaus 2017 m. rugsėjo 20 d. 

įsakymu Nr. V-209 

ŠIAULIŲ MEDELYNO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO 

TVARKOS APRAŠAS 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato Šiaulių Medelyno

progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo, įsigijimo, atsakomybės, kontrolės tvarką. 

2. Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių uniforma – priklausymo mokyklos

bendruomenei, mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos progimnazijai, jos tradicijoms 

simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo(si) sudėtinė dalis.  

3. Šiaulių Medelyno progimnazijos mokinių uniforma – reikšminga ir neatsiejama

progimnazijos etoso ir kultūros dalis, kilusi iš mokyklos bendruomenės narių susitarimo, todėl jų 

dėvėjimas nėra konkretaus mokinio ar mokinės individualaus asmeninio pasirinkimo reikalas, o 

privalomas dalykas visiems Šiaulių Medelyno progimnazijos mokiniams.  

II SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

4. Mokyklinė uniforma dėvima pirmadieniais - ketvirtadieniais.

5. Mokyklinė uniforma neprivaloma penktadieniais, jei mokykloje nevyksta renginys.

6. Visi 1-8 progimnazijos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti švarią ir tvarkingą

uniformą. 

7. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti

uniformos modelį. 

8. Progimnazistai privalo dėvėti uniformą:

8.1. progimnazijos šventėse; 

8.2. atstovaudami progimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, 

šventėse, susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione ar respublikoje; 

8.3. kitais direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais. 

9. Progimnazisto uniformos dėvėti neprivaloma:

9.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus; 

9.2. progimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose; 

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

vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių; 

9.4.  penktadieniais. 

III SKYRIUS  

UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS  SĄLYGOS 

10. Progimnazijos mokinio uniforma (mokykliniai švarkai) siuvami (gaminami)

mokinių tėvų lėšomis. 

11. Mokiniai, ketinantys mokytis pirmoje progimnazijos klasėje, privalo per rugsėjo

mėnesį įsigyti nustatyto pavyzdžio progimnazijos mokinio uniformą. 

12. Mokiniai, priimti į progimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti

uniformą. 

13. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę progimnaziją mokiniai gali padovanoti

mokinio uniformą jaunesniųjų  klasių mokiniams. 



 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

 14. Visi progimnazijos mokiniai privalo laikytis šių mokinio uniformos dėvėjimo 

tvarkos aprašo taisyklių. 

 15. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, gali būti taikomos drausminės 

nuobaudos mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka. 

 

V SKYRIUS 

PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ 

 

 16. Už mokyklinės uniformos  dėvėjimo tvarkos laikymąsi, atsakingas klasės vadovas. 

 17. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės 

vadovą. 

 18. Mokinių savivalda  kartą per mėnesį tikrina, ar mokiniai dėvi mokyklinę uniformą. 

 19. Jeigu mokinys pažeidžia mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarką  tai: 

 19.1. pirmą kartą - vyksta klasės vadovo pokalbis su mokiniu; 

 19.2. antrą kartą - klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais; 

 19.3. trečią kartą- mokinio įspėjimas raštu. 

 20. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei skiria 

apdovanojimą. 

 

 

VI SKYRIUS 

REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS 

 

 21. Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka įsigalioja nuo 2017 m. spalio 1 d. 

 22. Šios taisyklės gali būti keičiamos progimnazijos direktoriaus įsakymu, 

atsižvelgiant į progimnazijos savivaldos, mokytojų, tėvų pasiūlymus. 

 

 

__________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


