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DRUSKININKŲ „SAULĖS“ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROJI DALIS 

1. Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos  mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 
(toliau – aprašas ) nustato mokinio uniformos dėvėjimo tvarką mokykloje ir  už mokyklos ribų, kai 
mokiniai reprezentuoja mokyklą. 

2.   Druskininkų „Saulės“ pagrindinės mokyklos mokinio uniformos (toliau – uniforma) 
dėvėjimas - pagarbos mokyklai  ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio skonio 
ugdomoji dalis. 

3. Mokyklos tarybos 2015 m. rugpjūčio 27 d. nutarimu 1-10 klasių mokiniai privalo dėvėti   
uniformą. 

4. Už uniformos įsigijimą yra atsakingi  mokinio tėvai. 
5. Už uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, klasių 

auklėtojai. 
6. Klasės auklėtojas su aprašu mokinius supažindina klasės valandėlės metu, tėvus – tėvų 

susirinkimo metu. 
7. Kiekvienų metų gegužės mėn. paskutinę savaitę organizuojama uniformų mugė, kurioje 

mokinių tėvai gali pirkti, parduoti  uniformas. 
8. Aprašas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 13 d. ir talpinamas mokyklos interneto svetainėje. 
9. Aprašas gali būti keičiamas mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgus į gautus 

pasiūlymus ir priimtus nutarimus. 

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

         10. Privalomos ir rekomenduojamos dėvėti uniformos dalys: 

1-10 KLASIŲ MOKINIAMS PRIVALOMA 
Mergaitėms (1-4 kl.) Berniukams (1-4 kl.) 
Sarafanas arba tamsiai mėlynos spalvos 
megztinis su mokyklos emblema 

Tamsiai mėlynos spalvos megztinis 
(susagstomas sagutėmis) arba džemperis su 
mokyklos emblema  

Mergaitėms (5-10 kl.) Berniukams (5-10 kl.) 
Tamsiai mėlynos spalvos megztinis  su 
mokyklos emblema 

Tamsiai mėlynos spalvos megztinis arba 
džemperis su mokyklos emblema 

Mokyklos švenčių dienomis dėvėti baltą 
palaidinukę 

Mokyklos švenčių dienomis dėvėti baltus 
marškinėlius 

1-10 KLASIŲ MOKINIAMS REKOMENDUOJAMA 
Sijonas  
Kaklaraištis 
Kelnės 
Balta palaidinukė 

Balti marškinėliai 
Kaklaraištis 
Kelnės 
Liemenė 

 
11. Uniforma dėvima kiekvieną savaitės dieną pamokų ir renginių  metu visus mokslo metus, 

Nuo rugsėjo mėn. 1 d. iki gegužės mėn. 3-iosios savaitės uniforma yra privaloma, nuo gegužės mėn. 
3-iosios savaitės iki mokslo metų pabaigos – neprivaloma.  

12. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti socialinės, sportinės ir kultūrinės pažintinės 
veiklos dienomis. 



13. Uniformą reikia dėvėti pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimų, įskaitų metu, 
atstovaujant mokyklai kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose. 

14. Uniformą neprivalu dėvėti pailgintos dienos grupėje, socialinės veiklos, išvykų bei 
ekskursijų, neformalaus ugdymo užsiėmimų metu  ar kitais direktoriaus įsakymu nustatytais 
atvejais. 

15. Į mokykos renginius be uniformos mokinys neįleidžiamas. 
16. Kartą per savaitę vykdomas uniformos dėvėjimo patikrinimas (vykdo pavaduotojai 

ugdymui savo kuruojamose klasėse). 

III. MOKINIŲ SKATINIMAS 

17. Mokinius, kasdien dėvinčius tvarkingą, švarią uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu 
pagyrimu, mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) reiškia padėkas (per tėvų susirinkimus, el. 
dienyne). 

18. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką 
raštu. 

 
IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

 
       19. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), mokyklos administracija  
stebi mokinio uniformos dėvėjimą. 

20. Mokytojas įspėja mokinį ir informuoja auklėtoją apie mokinio uniformos dėvėjimo 
tvarkos pažeidimus. 

21. Mokinys, pažeidęs mokinio uniformos dėvėjimo tvarką, drausminamas: 
21.1. pirmą kartą – klasės auklėtojo pokalbis su mokiniu; 
21.2. antrą kartą – klasės auklėtojo pokalbis su mokinio tėvais ir pranešimas raštu (žinute) 

elektroniniame dienyne; 
21.3. trečią kartą – socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu ir jo tėvais; 
14.4. ketvirtą kartą – raštiškas mokinio pasiaiškinimas mokyklos administracijai 

(kuruojančiam pavaduotojui); 
21.5. jeigu mokinys ir toliau nedėvi mokinio uniformos, jo elgesys svarstomas mokyklos  

vaiko gerovės komisijoje, dalyvaujant ir mokinio tėvams. 
         21.6. Mokinys, piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas per 2-3 mėnesio 
patikrinimus) kartu su tėvais kviečiamas į vaiko gerovės komisijos posėdį, direktoriaus įsakymu 
skiriama drausminė nuobauda (pastaba, papeikimas); 
 

V. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠO  
GALIOJIMAS IR KEITIMAS 

 
22. Aprašas įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 13 d. ir talpinamas mokyklos interneto svetainėje. 
23. Aprašas gali būti keičiamas mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgus į gautus 

pasiūlymus ir priimtus nutarimus. 
 

_____________________________ 
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