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JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJA 

 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

I. BENDROJI DALIS 

 

1. Progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės nustato mokinių uniformos dėvėjimo 

tvarką. 

2. Mokinio uniforma – pagarbos progimnazijai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio 

skonio ugdomoji dalis. 

3. Mokiniai privalo dėvėti Jurbarko Naujamiesčio pagrindinės mokyklos Mokyklos tarybos 

patvirtintą tvarkingą uniformą nuo 2015 m. rugsėjo 1 d. 

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus kiekvieno mėnesio paskutinį 

penktadienį (jei progimnazijoje nevyksta renginys ar nereikia atstovauti progimnazijai), 

nepamokinių dienų, išvykų bei ekskursijų ar kitų su progimnazijos direktoriumi, direktoriaus 

pavaduotojais ugdymui, mokytojais suderintų renginių metu, galima atvykti į progimnaziją be 

mokyklinės uniformos. 

5. Valstybinių, progimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, taip pat atstovaujant 

progimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti uniformą 

(rekomenduojama mergaitėms dėvėti vienspalves klasikines palaidines, berniukams – vienspalvius 

klasikinius marškinius). 

6. Rekomenduojama uniformą vidinėje pusėje paženklinti savo skiriamuoju simboliu. 

7. Klasių vadovai, mokytojai, socialiniai pedagogai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) 

kontroliuoja mokinių uniformos dėvėjimą.  

8. Rekomenduojama progimnazijos bibliotekoje neaptarnauti mokinio be mokyklinės uniformos. 

9. Mokinio uniforma įsigyjama tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis. 

 

II. PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

10. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

MERGAITĖMS 

Mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba megztukas su progimnazijos emblema – ženkliuku. 

BERNIUKAMS 

Mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba megztukas su progimnazijos emblema – ženkliuku. 

 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

11. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas, mokytojas skatina 

pagyrimu (žodžiu ar raštu), reiškia padėkas mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams). 

 

IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

12. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės: 

12.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos klasės vadovas išsiaiškina priežastis, veda 

pokalbį. Tai kartojantis, mokinys rašo raštišką pasiaiškinimą klasės vadovui. 



12.2. Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant mokinių uniformos dėvėjimo taisykles, mokinys 

kviečiamas pokalbiui pas socialinį pedagogą. Situacijai nesikeičiant mokinys svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje. 

12.3. visais atvejais klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (globėjus, rūpintojus) 

12.4. Jei klasėje sistemingai pažeidinėjamos mokinių uniformos dėvėjimo taisyklės, šios klasės 

mokiniai netenka galimybės paskutinį mėnesio penktadienį vilkėti laisvai pasirinktą aprangą. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

13. Su mokinių uniformos dėvėjimo taisyklėmis klasių vadovai kasmet supažindina mokinius 

(pasirašytinai). 

 

________________________ 

 


