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I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

 1. Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos mokyklinių 

uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) nustato Vilniaus r. Maišiagalos Lietuvos 

didžiojo kunigaikščio Algirdo gimnazijos (toliau – Gimnazija) mokinių mokyklinių uniformų 

dėvėjimo reikalavimus. 

 

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO ORGANIZAVIMAS IR PRIEŽIŪRA 

 

 2. Mokyklinę uniformą ugdymosi proceso metu privalo dėvėti visi Gimnazijos mokiniai. 

 3. Dėvima uniforma privalo būti tvarkinga ir švari. 

 4. Uniforma pamokų, pertraukų, renginių metu turi būti aiškiai matoma (nevilkima po kitais 

drabužiais – megztiniais ir kt.). 

 5. Kairėje švarko ir uniforminių marškinėlių pusėje privalo būti prisiūta Gimnazijos 

emblema.  

 6. Patvirtinti du uniformos variantai:  

6.1. Kasdieninis uniformos variantas – vilkimas tik uniformos švarkelis arba šiltuoju metų 

laiku – uniforminiai marškinėliai; 

6.2. Šventinis uniformos variantas: 

6.2.1. 1-4 klasių mergaitėms: balti marškinėliai, kaklaraištis, sarafanas ir švarkelis; 

6.2.2. 1-4 klasių berniukams: balti marškinėliai, kaklaraištis, liemenė ir kelnės; 

6.2.3. 5-IVG klasių mergaitėms: balti marškinėliai, kaklaraištis, švarkas ir sijonas; 

6.2.4. 5-IVG klasių berniukams: balti marškiniai, kaklaraištis, švarkas ir kelnės. 

 7. Šventinė uniforma vilkima atstovaujant Gimnaziją įvairiuose konkursuose, olimpiadose, 

dalyvaujant egzaminuose, organizuojamose tiek Gimnazijoje, tiek kitose ugdymo įstaigose. 

 8. Šventinė uniforma Gimnazijoje vilkima tradicinių švenčių ir renginių metu. 

 9. Uniformos negalima vilkėti per kūno kultūros pamokas. 

 10. Mokiniai, nevilkintys mokyklinės uniformos, neaptarnaujami Gimnazijos valgykloje ir 

bibliotekoje. 

 11. Klasės vadovai nuolat prižiūri, ar mokiniai nepažeidinėja Aprašo nuostatų, apie ilgalaikį 

ir piktybišką uniformos nedėvėjimą informuoja mokinių tėvus. 

 12. Gimnazijos abiturientai, pasibaigus mokslo metams, savo uniformas gali padovanoti 

Gimnazijai, jos kaupiamos „Uniformų banke“. Padovanoti arba pasikeisti išaugtas uniformas gali ir 

kitų klasių mokiniai. Už uniformų keitimą atsakingas Gimnazijos socialinis pedagogas. 

 13. Nevilkėti uniformos mokiniai gali išvykų, ekskursijų metu ar kitu, su mokytojais 

suderintu, laiku. 

14. Už Aprašo nuostatų įgyvendinimą atsakingi klasių vadovai ir socialinis pedagogas. 

 

III. DRAUSMINIMO TVARKA  

 

 15. Uniformų nedėvėjimą specialiame sąsiuvinyje fiksuoja Gimnazijos mokinių tarybos 

atstovai ir socialinis pedagogas. 



 16. Jei mokinys per mėnesį 3 kartus pastebėtas ir užfiksuotas be uniformos – kito mėnesio 

pirmos savaitės sutartą dieną paliekamas po pamokų 2 valandom. Apie tai informuojami mokinio 

tėvai. Su mokiniais pasilieka atitinkamų klasių vadovai. 

 17. Jei mokiniai ir toliau piktybiškai pažeidinėja Aprašo nuostatas, jie svarstomi Gimnazijos 

vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant tėvams ir Gimnazijos administracijos atstovams. Tėvai į 

posėdį iškviečiami raštu. 

  

____________________ 

 

 


