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PLUNGĖS AKADEMIKO ADOLGFO JUCIO PROGIMNAZIJA 

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklinė uniforma – pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms išraiška, 

kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.  

2. Mokyklinė uniforma privaloma dėvėti visiems Akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

mokiniams. 

3. Mokyklinę uniformą sudaro:  

3.1. mergaitėms: 

3.1.1. tamsiai mėlynas švarkelis ar megztukas su mokyklos emblema; 

3.1.2. tamsiai mėlynos ar juodos spalvos sijonas; 

3.1.3. klasikinės tamsiai mėlynos ar juodos spalvos kelnės; 

3.1.4. mėlyni arba juodi džinsai; 

3.1.5. kasdieną -  pasirinktos spalvos palaidinė, golfas;  

3.1.6. šventinėmis dienomis – balta palaidinė; 

3.1.7. aksesuaras – kaklaraištis - neprivalomas, dėvimas pagal pageidavimą. 

3.2. berniukams: 

3.2.1. tamsiai mėlynas švarkelis ar megztukas su mokyklos emblema; 

3.2.2. klasikinės tamsiai mėlynos ar juodos kelnės; 

3.2.3. mėlyni arba juodi džinsai; 

3.2.4. kasdieną - pasirinktos spalvos marškiniai, golfas; 

3.2.5. šventinėmis dienomis – balti marškiniai; 

3.2.6. aksesuarai – kaklaraištis, peteliškė – neprivalomi, dėvimi pagal pageidavimą. 

4. Uniformos vidinėje pusėje rekomenduojama pažymėti mokinio vardą, pavardę ir klasę 

(inicialus).  

5. Mokinys privalo dėvėti tvarkingą, švarią, Progimnazijos tarybos patvirtintą uniformą visus  

mokslo metus. 

6. Šventinė uniforma privaloma per valstybines ir mokyklines šventes, atstovaujant mokyklai 

kitose įstaigose ar oficialiuose renginiuose. Be mokyklinės uniformos galima ateiti 

kiekvieną penktadienį ir mokykloje vykstant kultūrinei, meninei, pažintinei ir kitai veiklai, 

vykdant socialinę veiklą.  

 

II.      MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

7. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai 

(globėjai/rūpintojai), mokytojai, klasių auklėtojai. 

8. Mokyklinių uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi stebi bei uniformų dėvėjimo patikrą 

vykdo klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, mokyklos administracija.  

 

III.     MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 

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

      9.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, priežasčių aiškinimasis; 

      9.2. raštiškas mokinio paaiškinimas klasės auklėtojui ir tėvų informavimas; 



      9.3. jei ir toliau mokinys nedėvi mokyklinės uniformos, jo elgesys yra svarstomas Vaiko 

gerovės komisijoje; 

      9.4. visais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus/rūpintojus). 

 

IV.     BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

10. Klasių auklėtojai kasmet supažindina mokinius su mokyklinių uniformų dėvėjimo taisyklė-

mis (pasirašytinai).  

_________________________________ 

 

 

 

PRITARTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Pedagogų tarybos posėdžio 2018-10-29 nutarimu 

Protokolas Nr. PT-8 

 

SUDERINTA 

Plungės akademiko Adolfo Jucio progimnazijos  

Mokinių tarybos posėdžio 2018-10-24 nutarimu 

Protokolas Nr. MP-1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


