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ŠIAULIŲ R. VOVERIŠKIŲ MOKYKLOS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių r. Voveriškių mokyklos mokinių uniformų dėvėjimo aprašas (toliau – Aprašas)
nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Aprašas parengtas atsižvelgiant į mokyklos mokinių ir jų tėvų vykdytos apklausos dėl
uniformų poreikio rezultatus.
3. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos
tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
II SKYRIUS
MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA
4. Mokinių uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
4.1. tamsiai mėlynos spalvos uniforminis švarkas arba tamsiai mėlynos spalvos megztukas;
4.2. mokyklos emblema – ženkliukas įsisegamas renginių, varžybų, konkursų metu ir/ar
atstovaujant mokyklą ir kt.
III SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
5. Uniforma dėvima visus mokslo metus pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais,
ketvirtadieniais.
6. Uniformos leidžiama nedėvėti kiekvieną penktadienį, skiriant laiką uniformai skalbti ar
valyti.
7. Mokytojui leidus uniformas galima nedėvėti per dailės/technologijų pamokas.
8. Prie uniformos sportinės kelnės (sportinė apranga) nedėvimos.
9. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius atstovaujant
mokyklai ir už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir k.t.
10. Prasidėjus karštajam pavasario/vasaros laikotarpiui, klasės vadovui mokinius informavus
el. dienyno pranešimu, uniformas galima nedėvėti.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
11. Mokinių uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis.
12. Mokinių uniformą galima įsigyti elektroninėje https://8togo.lt/ parduotuvėje, VCUP,
adresu: Konstitucijos prospektas 16 LT-09308 Vilnius ir Šiaulių Akropolio „salelėje“ nurodytu
laiku, bei kituose prekybos centruose, kuriuose įsirengusios 8ToGo parduotuvės, skyriai.
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V SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
13. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, dalykų mokytojai, direktoriaus
pavaduotojas ugdymui. Klasių vadovai taiko prevencines poveikio priemones (pokalbį su mokiniu,
jo tėvais/globėjais, ir kt).
14. Mokinių tėveliams(globėjams, rūpintojams) rekomenduojama uniformos vidinę pusę
paženklinti savininko vardu ar kitu inicialu.
15. Uniformų dėvėjimo apskaitą vykdo mokyklos taryba/mokinių taryba ir VGK posėdžio
metu išrinktas asmuo.
16. Tris–keturis kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys,
piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus patikrinimus),
svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai) pokalbio su
administracija.
17. Mokiniai su uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu pasirašytinai supažindinami mokslo metų
pradžioje arba eigoje.
18. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausia klasė paskatinama. Skatinimo priemonės
(pramogos, edukacinės pamokos, bilietai į kino teatrą ir kt.) aptariamos Vaiko gerovės komisijos
posėdžio metu.
19. Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2017 m. lapkričio 6 d.
20. Po 2 (dviejų) užfiksuotų pastebėjimų, kad mokinys nenešioja uniformos –
nuskaičiuojama 30 min. iš visų mokinio socialinių pilietinių bendro valandų skaičiaus.
____________________

