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PALANGOS ŠVENTOSIOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMOS 

DĖVĖJIMO TVARKA 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Palangos Šventosios pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) mokinių uniformos 

dėvėjimo tvarka (toliau - Tvarka) apibrėžia kasdienę ir šventinę mokyklinės uniformos dėvėjimo 

tvarką bei mokinių atsakomybę ją vilkėti nurodytais atvejais. 

2. Mokyklinė uniforma (Toliau – Uniforma) – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos 

mokyklai, jos tradicijoms, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

3. Uniformos privalomos visiems Mokyklos mokiniams nuo rugsėjo 1 d. iki birželio 1 d. 

 

II. UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TAISYKLĖS  

 

4. Privalomi ir rekomenduojami mokinių uniformos komplektai: 

1 – 4 klasės 

PRIVALOMA REKOMENDUOJAMA 

(PAPILDOMAI) 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

SARAFANAS  

SU MOKYKLINE EMBLEMA 

KAIRĖJE PUSĖJE: 

Viršutinė dalis – tamsiai 

mėlynas trikotažas, apatinė – 

rausvai languotas audinys 

1. ŠVARKAS  

SU MOKYKLINE EMBLEMA 

KAIRĖJE PUSĖJE: 

tamsiai mėlynas audinys  

2. JUODOS KELNĖS AR 

DŽINSAI. 

Tamsiai mėlynos spalvos 

džemperis, megztinis, 

vienspalvis golfas, palaidinė 

(mergaitėms), marškinėliai 

 

5 – 10 klasės 

PRIVALOMA REKOMENDUOJAMA 

(PAPILDOMAI) 

Mergaitės Berniukai Mergaitės Berniukai 

1. ŠVARKAS  

SU MOKYKLINE 

EMBLEMA KAIRĖJE 

PUSĖJE: 

tamsiai mėlynas audinys  

 

1. ŠVARKAS  

SU MOKYKLINE 

EMBLEMA KAIRĖJE 

PUSĖJE: 

tamsiai mėlynas audinys  

2. JUODOS KELNĖS AR 

DŽINSAI. 

Sijonai arba kelnės, 

tamsiais mėlynos 

spalvos džemperis, 

megztinis, golfas, 

palaidinė, marškinėliai 

Tamsiai 

mėlynos spalvos 

džemperis, 

megztinis, 

golfas, 

marškinėliai 

 

5. Mokinių uniformą privaloma vilkėti pirmadieniais – ketvirtadieniais, o penktadieniais – tik 

atstovaujant mokyklą oficialiuose renginiuose. Be uniformos mokinys į Mokyklą gali atvykti ir 

įvairių akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su mokytojais suderintu metu. 



6. Švenčių ir renginių metu visiems mokiniams privalomi balti marškinukai ar palaidinės 

(mergaitėms), berniukams papildomai – kaklaraiščiai, peteliškės, kaklaskarės. Šventinė uniforma 

privaloma ir PUPP metu, taip pat atstovaujant Mokyklą kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose. 

7. Atsižvelgiant į individualius klasių pasirinkimus per kūno kultūros pamokas gali būti 

dėvima vieninga sportinė apranga.  

8. Technologijų pamokų metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė. 

9. Mokinių uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.  

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

Uniformą.  

11. Mokiniai, priimti į mokyklą prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti Uniformą per 2  

mėnesius.  

12. Mokiniai, išvykstantys į kitas mokyklas, baigę Mokyklą ar išaugę Uniformą, gali ją 

padovanoti ar parduoti ją kitiems mokiniams.  

 

III. PRIEŽIŪRA 

 

13. Uniforma turi būti švari ir tvarkinga.  

14. Rekomenduojama Uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu. 

15. Už Uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, klasių 

vadovai.  

16. Mokytojas, Mokyklos administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be Uniformos, perspėja 

jį ir informuoja apie tai klasės vadovą. Klasės vadovas įspėja mokinį žodžiu ar raštu dėl privalomo 

uniformos dėvėjimo, informuoja mokinio tėvus. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

 17. Uniformų dėvėjimo tvarka įsigalioja nuo 2016 m. rugsėjo 1 d. 

 18. Tvarka gali būti keičiama Mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į Mokyklos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

___________________ 

 


