
VILNIAUS JONO BASANAVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO  

REGLAMENTAS 

I. PROGIMNAZIJOS UNIFORMA 

1. 1–8 kl. privalomas mokyklinės uniformos komplektas: 

1.1. Tamsiai mėlynas susagstomas sagomis megztinis su progimnazijos emblema  

(spalvos kodas Pantone 303C). 

1.2. Geltonos spalvos „Polo“ marškinėliai trumpomis rankovėmis (spalvos kodas 

Pantone 116C).  

1.3 Mergaitėms: languotas sijonas / tamsiai mėlynos spalvos kelnės / džinsai 

(klasikiniai, tamsiai mėlynos spalvos) 

1.4 Berniukams: tamsiai mėlynos spalvos kelnės, džinsai (klasikiniai, tamsiai 

mėlynos spalvos) 

2. Mokyklinė uniforma švenčių, oficialių renginių metu: 

2.1 Mergaitėms: balta palaidinė, languotas sijonas, baltos pėdkelnės. 

2.2 Berniukams: balti marškiniai, tamsiai  mėlynos spalvos kelnės. 

2. Papildomos uniformos dalys: 

2.1 Mėlynas džemperis su progimnazijos emblema. 

2.2 Mergaitėms mėlynas sarafanas (1–4 kl.). 

2.3 Geltonas golfas. 

3. Rekomendacijos: 

3.1. Šaltuoju metų laiku po megztiniais siūloma dėvėti geltonos spalvos 

savarankiškai įsigytus marškinėlius ilgomis rankovėmis arba golfus.  

4. Mokiniams leidžiama dėvėti savarankiškai įsigytus uniformos, nurodytuose 

punktuos nuo 1.1 iki 2.3 analogus, jeigu jų spalva ir išvaizda atitinka mokyklos patvirtintą 

mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką. 



5. Šeimos, kurios neturi galimybių įsigyti mokyklinės uniformos turi informuoti 

progimnazijos administraciją. Administracija padės ieškoti būdų mokyklinei uniformai įsigyti. 

II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA 

6. Mokinys progimnazijoje pamokų ir pertraukų metu privalo dėvėti progimnazijos 

patvirtintą privalomą mokyklinės uniformos komplektą. 

7. Mokyklinė uniforma dėvima kiekvieną dieną per visus mokslo metus, išskyrus 

penktadienį. 

8. Privalomą mokyklinės uniformos komplektą (megztinis, balti 

marškiniai/palaidinė) būtina dėvėti per konkursus, viktorinas, oficialius renginius, šventes, 

atstovaujant progimnazijai kitose įstaigose. 

9. Rekomenduojame mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko 

vardu. 

10. Be mokyklinės uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti penktadienį, ugdymo 

plane numatytų netradicinių pamokų, išvykų, ekskursijų metu. 

11. Nešiotas mokyklines uniformas mokslo metų pabaigoje galima parduoti/įsigyti 

progimnazijoje organizuojamoje akcijoje „Draugiška uniforma“. Mokyklos administracija 

koordinuoja dovanojamų uniformų paskirstymą. 

12. Tėvai informuoja klasės auklėtoją, jei privalomas mokyklinės uniformos 

komplektas ar jos dalys suplyšo, buvo kitaip sugadintos ar išaugtos ir mokinys kurį laiką negali 

dėvėti mokyklinės uniformos (kol įsigys naują).  

III. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR ATSAKOMYBĖ 

13. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, 

mokinių tėvai, mokytojai, klasės auklėtojas, socialinis pedagogas. 

14. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės 

auklėtoją. 

15. Klasės auklėtojas išsiaiškina su mokiniu ir su mokinio tėvais uniformos 

nedėvėjimo priežastis, informuoja socialinį pedagogą. 

16. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties yra 

prilyginamas mokinių elgesio taisyklių pažeidimui.  


