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BIRŽŲ KAŠTONŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO 

TVARKA 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Biržų Kaštonų pagrindinės mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo tvarka nustato 

mokinio uniformos dėvėjimo taisykles mokykloje. 

2. Uniforma – mokinių vienybės, didžiavimosi savo mokykla, tradicijomis simbolis, 

mokinių estetinio skonio ugdymo dalis. 

3. Mokiniai, lankantys Biržų Kaštonų pagrindinę mokyk1ą, privalo dėvėti Mokyklos tarybos 

patvirtintą mokinio uniformą.  

4. Uniforma dėvima pirmadieniais – ketvirtadieniais, visus mokslo metus. Penktadienį 

mokiniai gali dėvėti kitą tvarkingą aprangą. 

 

II SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMA 

 

5. Uniforma – tai bendruomenės pasirinktas vienos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, 

kurį sudaro: 

5.1. švarkas arba megztinis su emblema; 

5.2. palaidinė/marškinėliai trumpomis rankovėmis; 

5.3. sarafanas; 

5.4. sijonas (merginoms) ir kelnės (vaikinams); 

5.5. kaklaraištis. 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

6.  Visi mokiniai privalo dėvėti uniformos švarką ar megztinį su emblema pamokų metu. 

7.  Negalima uniformos puošti sagėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti modelį. 

8.  Uniformos dėvėti neprivaloma: 

8.1. per neformalaus švietimo užsiėmimus; 

8.2. išvykose ir ekskursijose, jei nenurodoma kitaip; 

8.3. penktadieniais. 

 

IV SKYRIUS 

UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS SĄLYGOS 

 

9.    Mokinio uniforma siuvama mokinių tėvų (globėjų)lėšomis (UAB „Elvada“). 

10. Mokiniai, ketinantys mokytis mokykloje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti 

uniformą. 

11. Mokiniai, priimti į mokyklą prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti uniformą per 3 

mėnesius. 

12. Išaugę, išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę mokyklą mokiniai, gali padovanoti ar 

parduoti uniformą kitiems mokiniams. 
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V SKYRIUS 

MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ, UNIFORMOS DĖVĖJIMO KONTROLĖ 

 

13.  Visi mokiniai privalo laikytis šios uniformų dėvėjimo tvarkos. 

14.   Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos šios priemonės: 

14.1.    klasės auklėtojo individualus pokalbis; 

14.2. informacija tėvams per el. dienyną; 

14.3. klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokinio tėvais; 

14.4. mokyklos administracijos individualus pokalbis su mokiniu, jo tėvais. 

            15.  Dalyko mokytojas ar administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, 

perspėja jį ir informuoja klasės auklėtoją. 

16.  Tėvai (globėjai) atsako už tai, kad jų vaikas (globotinis) mokykloje dėvėtų mokinio 

uniformą. 

 

VI SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Šis tvarkos aprašas gali būti keičiamas ar papildomas mokyklos direktoriaus 

įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

  

__________________ 

 
 

 

 

 

 

 


