PATVIRTINTA
Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės
mokyklos direktoriaus 2016 m. rugsėjo 12 d.
įsakymu Nr. V1-129
KRETINGOS MARIJONO DAUJOTO PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKOS
APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kretingos Marijono Daujoto pagrindinės mokyklos ,,Mokyklinių uniformų
dėvėjimo tvarkos aprašas“ (toliau – Aprašas) parengtas vadovaujantis Kretingos Marijono Daujoto
pagrindinės mokyklos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio mėn. 24 d. įsakymu Nr. VI-90 „Dėl mokymo
sutarčių patvirtinimo“.
II. MOKYKLINĖS UNIFORMOS APRAŠYMAS
2. 1-4 klasių mergaičių mokyklinė uniforma – sarafanas ir/ar švarkas (žr. II.3).
Sarafanas turi būti klostuotas. Viršutinė jo dalis – tamsiai žalios spalvos, apatinė – languota, juodais
langeliais su smėlio spalvos juostomis, peraustomis baltu siūleliu.
3. 1-10 klasių berniukų, 5 - 10 klasių mergaičių mokyklinė uniforma – švarkas.
Švarkas turi būti klasikinis, ilgomis rankovėmis, susegamas, gali būti liemenuotas. Švarko spalva –
tamsiai žalia, vienspalvė. Švarko ilgis – iki klubo sąnario
4. Apatinė aprangos dalis mergaitėms – sijonas (klostuotas ar tiesaus silueto) arba
klasikinės kelnės/džinsai.
5. Apatinė aprangos dalis berniukams – klasikinės kelnės/džinsai.
6. Mokyklos emblema turi būti prisiūta kairėje uniformos pusėje. Mokyklos emblemą
mokinių tėvai gali įsigyti mokykloje.
7. Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu ar kitu
inicialu.
8. Draudžiama su mokykline uniforma dėvėti sportinę aprangą.
III. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
9. Už mokyklinių uniformų įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai.
10. Mokyklines uniformas mokinių tėvai gali įsigyti bet kurioje siuvimo paslaugas
teikiančioje įmonėje ar drabužių parduotuvėje, prekiaujančioje mokykliniais švarkais ir sarafanais.
11. Kiekvienų mokslo metų rugpjūčio mėnesį organizuojama mokyklinių uniformų
mugė, kurioje mokinių tėvai perka, parduoda mokyklines uniformas. Išsamesnė informacija apie
mokyklinių uniformų mugę teikiama mokyklos svetainėje ir el. dienyne.
IV. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA
12. Mokinys mokykloje privalo dėvėti tvarkingą mokyklinę uniformą.
13. Uniforma mokykloje dėvima visus mokslo metus: nuo rugsėjo mėnesio 1 d. iki
gegužės mėnesio 15 dienos uniformą dėvėti privaloma.
14. Uniformą privaloma dėvėti atstovaujant mokyklai kitose įstaigose bei oficialiuose
renginiuose.
15. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti socialinės, sportinės ir kultūrinės
pažintinės veiklos metu.

V. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA BEI ATSAKOMYBĖ
16.

Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo

patikrinimą.
17. Už Aprašo vykdymą atsako:
17.1. mokiniai;
17.2. mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai);
17.3. klasės vadovas;
17.4. mokytojai;
17.5. socialinis pedagogas;
17.6. mokyklos administracija.
18. Mokytojas, pastebėjęs mokinį, nedėvintį mokyklinės uniformos, informuoja
klasės vadovą žodžiu ar elektroniniame dienyne.
19. Mokiniui, nesilaikančiam Aprašo taikomos šios priemonės:
19.1. pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu;
19.2. antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;
19.3. trečią kartą – socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu ir jo tėvais.
19.4. ketvirtą kartą – raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai;
19.5. jeigu mokinys ir toliau nedėvi mokyklos uniformos, jo elgesys yra svarstomas
Vaiko gerovės komisijoje.
VI. MOKINIŲ SKATINIMAS
20. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas
skatina žodiniu pagyrimu, reiškia padėkas mokinių tėvams.
21. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai švarkus
dėvinčiai klasei įteikia Padėkos raštą.
____________________________

