
 PATVIRTINTA 

 Jurbarko Naujamiesčio  

 progimnazijos direktoriaus 

 2022 m. birželio 13 d. 

 įsakymu Nr. VI-280 

 

JURBARKO NAUJAMIESČIO PROGIMNAZIJOS 

 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

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

atstovaujant progimnaziją rajono ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti uniformą 

(apatinė dalis tvarkingi džinsai ar kelnės).  

5. Rekomenduojama uniformą vidinėje pusėje paženklinti savo skiriamuoju simboliu. 

6. Sportinė apranga ir avalynė dėvima tik per fizinio ugdymo pamokas. 

7. Mokinio uniforma įsigyjama tėvų (kitų atstovų pagal įstatymą) lėšomis. 

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

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

MERGAITĖMS 

Sarafanas, mėlynos spalvos vienspalvis švarkas, džemperis, megztinis, vienspalviai (mėlyni 

arba balti) marškinėliai su progimnazijos išsiuvinėta (ar kitos) emblema. 

BERNIUKAMS 

Mėlynos spalvos vienspalvis švarkas, džemperis, megztinis, vienspalviai (mėlyni arba balti) 

marškinėliai su progimnazijos išsiuvinėta (ar kitos) emblema.  

Švarkų ir prisegamų emblemų palaipsniui bus atsisakoma. 

 

III SKYRIUS 

UNIFORMŲ DĖVĖJIMO KONTROLĖ 

 

9. Mokinių uniformos dėvėjimą be atskiro įspėjimo gali kontroliuoti budintis administracijos 

vadovas, socialinis pedagogas. 

10. Budintis administracijos vadovas, socialinis pedagogas, dalykų mokytojai, pastebėję 

pamokoje ar mokykloje mokinį be mokyklinės uniformos, parašo pastabą Tamo dienyne. 

Pakeistas Jurbarko Naujamiesčio progimnazijos direktoriaus 2023 m. sausio 20 d. įsakymu 

Nr. VI-25.  

11. Klasės vadovas kiekvieną dieną stebi ir fiksuoja įrašus Tamo dienyne, pasirinkta forma 

informuoja tėvus (kitus atstovus pagal įstatymą). 

 

 

 

 

 



IV SKYRIUS 

MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

12. Klasės vadovas turi teisę leisti savo auklėjamosios klasės mokiniams rengtis laisvo stiliaus 

apranga kiekvienos savaitės penktadienį, jei einamosios savaitės kitomis darbo dienomis visi klasės 

mokiniai laikėsi mokinių uniformos dėvėjimo taisyklių. 

13. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius uniformą, klasės vadovas, mokytojas skatina 

pagyrimu (žodžiu ar raštu), reiškia padėkas mokinių tėvams (kitiems atstovams pagal įstatymą) ne 

mažiau kaip du kartus per mėnesį. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

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

14.1. Klasės vadovas, pastebėjęs ar gavęs informaciją apie auklėtinį, kuris pažeidžia taisykles 

1, 2 kartus, išsiaiškina priežastis, veda pokalbį.  

Jei mokinys pažeidžia taisykles 3 kartus, rašo raštišką pasiaiškinimą klasės vadovui. 

14.2. Pažeidęs taisykles 4 ir daugiau kartų mokinys kviečiamas pokalbiui pas socialinį 

pedagogą. Situacijai nesikeičiant mokiniui skiriama progimnazijos direktoriaus drausminė nuobauda, 

svarstomas Vaiko gerovės komisijoje. 

14.3. Visais išvardintais 14 punkto atvejais klasės vadovas informuoja mokinio tėvus (kitus 

atstovus pagal įstatymą). 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

15. Su mokinio uniformos dėvėjimo taisyklėmis klasių vadovai kasmet supažindina mokinius 

(pasirašytinai). 

 

________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


