
 

 

REIKALAVIMAI MOKINIŲ IŠVAIZDAI 

BEI MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

 

1. Šios tvarkos reikalavimai apibrėžia Tryškių Lazdynų Pelėdos gimnazijos uniformos paskirtį, 

dėvėjimo taisykles bei mokinių išvaizdos nuostatas.  

2. Uniforma – tai vienas iš pagrindinių gimnazijos simbolių. 

 3. Gimnazijos mokinio uniforma – tai gimnazijos bendruomenės susitarimu aprobuota mokinio 

apranga, kuri yra privaloma kiekvienam gimnazijos mokiniui.  

4. Uniforma privaloma 1-12 klasių mokiniams per visus mokslo metus, taip pat vykstant į rajono ir 

šalies renginius.  

 

II. UNIFORMOS PASKIRTIS  

 

5. Uniformos paskirtis:  

5.1. ugdyti bendruomeniškumo ir tapatumo jausmą;  

5.2. suvienyti įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti socialinę atskirtį;  

5.3. visokeriopai formuoti gerą mokinių estetinį įvaizdį.  

 

III. GIMNAZIJOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS  

 

6. Mokinys gimnazijoje pamokų metu privalo dėvėti gimnazijos bendruomenės susitarimu 

aprobuotą ir patvirtintą uniformą: tamsiai mėlynos spalvos švarką ir kelnes/sijoną, segėti gimnazisto 

ženklelį.  

7. Uniforma turi būti visada švari ir tvarkinga. 

8 Draudžiama dėvėti laisvalaikio ir sportinę aprangą, išskyrus per kūno kultūros pamokas arba 

varžybų metu.  

9. Atskirų dalykų pamokoms (kūno kultūrai, šokiui ir kt.) nustatomi specifiniai aprangos ir avalynės 

reikalavimai. 

10. Mokiniams nedera puoštis provokuojančiais, keliančiais pavojų asmens saugumui papuošalais, 

naudoti ryškią kosmetiką. 

11. Privaloma laikytis bendrųjų mokinio gero įvaizdžio reikalavimų: dėvėti neryškių spalvų 

drabužius, atitinkančius bendrą gimnazijos uniformos spalvinį kontekstą.  

 

IV. REIKALAVIMAI MOKINIŲ IŠVAIZDAI NE PAMOKŲ METU 

 

10. Mokinių šukuosenos turi būti tvarkingos. 

11. Mokykloje negalima dėvėti: permatomų drabužių, trumpų aptemptų šortų, drabužių su giliomis 

iškirptėmis, drabužių, ant kurių reklamuojami alkoholiniai gėrimai, rūkalai, yra netinkamų užrašų; 

labai trumpų sijonų ar suknelių; kepurių ir akinių nuo saulės patalpose; suplėšytų ir nešvarių 

drabužių. 

12. Ateiti į mokyklą apsirengus aplinkinius trikdančia apranga, šokiruojančia šukuosena, ryškiu 

makiažu, manikiūru.  

 

V. ATSAKOMYBĖ  

 



13. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties prilygsta mokinių elgesio 

taisyklių pažeidimui.  

14. Pažeidęs aprangos reglamentą mokinys įspėjamas žodžiu, pasikartojus pažeidimui, mokiniui 

liepiama grįžti namo persirengti, jo elgesys svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijos 

posėdžio metu.  

 

VI. SKATINIMAS 

 

15. Mokiniai, nepažeidę aprangos reglamento, apdovanojami padėkos raštais. 


