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VILNIAUS TAIKOS PROGIMNAZIJOS 

MOKSLEIVIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Taikos progimnazijos moksleivių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 

moksleivių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokyklinė uniforma – moksleivių pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, kultūringo 

elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

3. Mokyklinę uniformą privaloma dėvėti visiems Vilniaus Taikos progimnazijos moksleiviams. 

Priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo grupėms ši nuostata negalioja. 

4. Moksleivių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas aptartas Progimnazijos taryboje, Mokytojų 

taryboje, Moksleivių taryboje, Metodinėje taryboje. Su aprašu moksleiviai (pasirašytinai) 

supažindinami klasės valandėlių metu, tėvai (globėjai, rūpintojai) – tėvų susirinkimų metu, 

mokyklos tinklalapyje. 

5. Moksleivių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1d.  

 

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

1-4 KLASĖS 

Šventinė uniforma 

Mergaitės Berniukai 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Raudonas languotas sarafanas. 

Balta palaidinė. 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynos arba juodos klasikinės kelnės. 

Balti marškiniai. 

Kasdieninė uniforma 

Mergaitės Berniukai 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Raudonas languotas sarafanas. 

Pasirinktos spalvos palaidinė,  marškinėliai arba 

golfas. 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynos/juodos kelnės, tamsiai 

mėlyni/juodi džinsai. 

Pasirinktos spalvos palaidinė,  marškinėliai arba 

golfas. 



5-8 KLASĖS 

Šventinė uniforma 

Mergaitės Berniukai 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynas/juodas sijonas arba tamsiai 

mėlynos/juodos klasikinės kelnės. 

Vienspalvė palaidinė. 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynos/juodos klasikinės kelnės. 

Balti marškiniai. 

 

Kasdieninė uniforma 

Mergaitės Berniukai 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynas/juodas sijonas arba tamsiai 

mėlynos/juodos klasikinės kelnės, tamsiai 

mėlyni/juodi džinsai. 

Pasirinktos spalvos palaidinė,  marškinėliai arba 

golfas. 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema  

arba tamsiai mėlynas megztinis su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynos/juodos kelnės, tamsiai 

mėlyni/juodi džinsai. 

Pasirinktos spalvos palaidinė,  marškinėliai arba 

golfas. 

 

 

6. Valstybinių švenčių minėjimo dieną, progimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių 

metu, taip pat atstovaujant progimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, moksleiviai privalo 

dėvėti šventinę mokyklinę uniformą. 

7. Kasdieninę uniformą privaloma dėvėti  visus mokslo metus, išskyrus kiekvieną penktadienį ir  6 

punkte nurodytais atvejais. 

8. Be uniformos moksleivis į progimnaziją gali ateiti: 

- ugdymo plane numatytų netradicinių užsiėmimų (sporto švenčių, talkų, išvykų  ar pan.) metu;  

- mokyklos administracijai leidus. 

9. Laisvo stiliaus aprangai negalima rinktis šortų, tamprių, itin trumpų sijonų ar suknelių, palaidinių 

su giliomis iškirptėmis ar palaidinių, apnuoginančių pilvą, sportinės aprangos. 

10.Moksleivio uniforma privalo būti švari, tvarkinga, nesuplyšusi. 

11. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu ir pavarde.  

 

III. MOSKLEIVIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

12. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai ir klasių auklėtojai:  

12.1. Mokytojai elektroniniame dienyne pastabose pažymi uniformos nedėvintį moksleivį 

žyma „Be uniformos“. 



12.2. Klasių auklėtojai gautus duomenis pažymi uniformų žymėjimo lape (1 priedas). 

13. Kartą per trimestrą mokyklos administracija ar administracijos deleguoti asmenys vykdo uni-

formų dėvėjimo patikrą. 

14. Jei moksleivis dėl pateisinamų priežasčių negali vilkėti uniformos, jo tėvai (globėjai, rūpintojai) 

apie tai informuoja klasės auklėtoją. 

 

IV. MOKSLEIVIŲ SKATINIMAS 

 

15. Moksleivius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina 

pagyrimu, reiškia padėkas moksleivių tėvams.  

16. Klasei, kurios moksleiviai tvarkingai ir nuolatos dėvi mokyklinę uniformą, skiriami Taikos 

pinigai. 

 

V. MOKSLEIVIŲ DRAUSMINIMAS 

 

17. Jeigu per mėnesį moksleivis atvyksta be uniformos:  

17.1. Pirmą kartą – klasės auklėtojo reikalavimu pasiaiškina jam žodžiu.  

17.2. Antrą kartą – rašo pasiaiškinimą klasės auklėtojui, kuris tą pačią dieną praneša 

moksleivio tėvams (globėjams).  

17.3. Trečią kartą – klasės auklėtojas kviečia tėvus (globėjus, rūpintojus) pokalbiui. 

17.4. Nepasikeitus situacijai, klasės auklėtojas bendradarbiauja su pagalbos priežiūros 

specialistais ar progimnazijos administracija dėl poveikio priemonių taikymo. 

 

VI. MOSKLEIVIŲ UNIFORMOS ĮSIGYJIMO SĄLYGOS 

 

18. Mokyklinė uniforma įsigyjama tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis. 

19. Mokyklinė uniforma užsisakoma birželio mėnesį iš Uždarosios akcinės bendrovės 

„MAJORIS IR PARTNERIAI“ atstovo, įmokėję dalį uniformos kainos. 

20. Tėvai gali užsisakyti uniformą ir individualiai kreipdamiesi į įmonę elektroniniu 

paštu  info@majoris.lt ir susitardami asmeniškai (Vytenio g. 50/ korpusas 14P, Vilnius LT-03229). 

21. Naujas uniformas iš gamintojo tėvai (globėjai, rūpintojai) atsiima individualiai. 
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1 priedas 

UNIFORMŲ ŽYMĖJIMO LAPAS 

................................. m. m. 

 

.............................. mėnuo 

 

................................ klasė 

 

Eil. Nr.  

(pagal 

dienyną) 

Moksleivio 

pavardė vardas 

Darbo dienos 

01 02 05 ... ...                  

1.                        

2.                        

3.                        

...                        

 

Pastaba. Žymėjimų susitarimai: 

Jei moksleivis pamokose nedalyvauja, žymima ,,n“. 

Jei moksleivis dėvi uniformą, žymima ,,+“. 

Jei moksleivis nedėvi uniformos, žymima ,,-“. 


