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SKUODO PRANCIŠKAUS ŽADEIKIO GIMNAZIJA

GIMNAZISTŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Gimnazistų  uniformos  privalomos  visiems  Pranciškaus  Žadeikio  gimnazijos
mokiniams. 

2. Gimnazistų uniformos pradedamos dėvėti nuo rugsėjo 1 d.
3. Uniforma dėvima per visus mokslo metus gimnazijoje.

II. GIMNAZISTŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA

4. Gimnazistų uniformą sudaro tamsiai žalios  spalvos švarkas.
5. Mokiniai gimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, gimnazijos uniformą.
6. Paskutinis mėnesio penktadienis — diena be uniformos.
7. Gimnazistų uniforma turi būti švari ir tvarkinga.
8. Klasės  auklėtojas,  dalykų  mokytojai  kontroliuoja,  ar  mokiniai  mokykloje  dėvi

mokyklinę uniformą. 
9. Šventinė uniforma privaloma per įskaitas, egzaminus, atstovaujant gimnazijai kitose

įstaigose bei oficialiuose renginiuose.
10. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su
mokytojais suderintu metu.
11. Gimnazistų  uniforma  įsigyjama  mokinių  tėvų  lėšomis.  Mokiniai  uniformą  gali

užsisakyti iš siuvimo įmonės  arba gali įsigyti panašaus modelio ir tamsiai žalios  spalvos uniformą
kitur.

12. Siūlome gimnazistų uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu.
13. Siūlome išaugus gimnazisto švarką leisti dėvėti kitą tvarkingą tamsų švarką.

III. PRIEŽIŪRA

14. Už  gimnazistų  uniformų  dėvėjimo  reglamento  laikymąsi  atsakingi  mokiniai,
mokinių tėvai, klasės auklėtojai.

15. Mokytojas,  administracijos  atstovas,  pastebėjęs  mokinį  be  uniformos,  perspėja
mokinį ir informuoja klasės vadovą. 

16. Klasės auklėtojas įspėja mokinį žodžiu ar raštu dėl privalomo uniformos dėvėjimo,
informuoja mokinio tėvus.

17. Mokinių skatinimas:
mokinį,  kasdien  tvarkingai  dėvintį  mokyklinę  uniformą,  klasės  auklėtojas  skatina

pagyrimu; padėkoja tėvams;
klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklinę uniformą skiriama administracijos padėka,

įvairūs prizai; esant galimybėms, organizuojama bendra klasės išvyka.

IV. ATSAKOMYBĖ

18. Pažeidus gimnazistų uniformų dėvėjimo tvarką: 
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18.1.dalyko mokytojas informuoja per TAMO dienyną klasės auklėtoją, kad mokinys
nedėvi  švarko;

18.2.pirmą kartą – klasės auklėtojo  pokalbis su mokiniu; 
18.3.antrą kartą  – klasės auklėtojo  pokalbis su mokinio tėvais; 
18.4.trečią kartą – rašomas pasiaiškinimas;
18.5.ketvirtą kartą – mokinio svarstymas VGK;
18.6.penktą  kartą  –  mokinio  svarstymas  gimnazijos  taryboje  dėl  laikino  šalinimo iš

gimnazijos.

V. REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS

19.Gimnazistų uniformų dėvėjimo reglamentas įsigalioja nuo 2015 m. sausio 1 d.

_________________________


