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Direktorius 
 
Donatas Vasiliauskas 

  
 

ALYTAUS LIKIŠKĖLIŲ PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS 
DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I . BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 
2. Mokyklinė uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo bei pagarbos progimnazijai ir jos 
tradicijoms išraiška, ugdanti mokinių vidinę aprangos kultūrą, estetinį skonį.  
3. Mokyklinę uniformą privaloma dėvėti visiems Alytaus Likiškėlių progimnazijos mokiniams.  

II. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

4. Mokiniai mokykloje privalo dėvėti uniformą, kuri visada turi būti švari ir tvarkinga. 
5. Mokinio uniforma - tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 
 

BERNIUKAMS 
 
Kasdieninė uniforma: 
• Tamsiai mėlynas užsegamas/neužsegamas 

megztinis su išsiuvinėta mokyklos emblema. 
• Raudoni ar žali (polo) marškinėliai. 
• Tamsiai mėlynos kelnės, džinsai. 
 
 
 
Šventinė uniforma: 
• Tamsiai mėlynas užsegamas/neužsegamas 

megztinis su išsiuvinėta mokyklos emblema. 
• Balti (polo) marškinėliai/marškiniai. 
• Tamsiai mėlynos kelnės. 
 
 
 

MERGAITĖMS 
 
Kasdieninė uniforma: 
• Mėlynas užsegamas/neužsegamas megztinis 

su išsiuvinėta mokyklos emblema. 
• Raudoni ar žali (polo) marškinėliai. 
• Megztas, mėlynos spalvos, žaliai, raudonai 

languotas sarafanas/ sijonas arba tamsiai 
mėlynos kelnės, džinsai. 

 
Šventinė uniforma: 
• Mėlynas užsegamas/neužsegamas megztinis 

su išsiuvinėta mokyklos emblema. 
• Balti (polo) marškinėliai/marškiniai. 
• Megztas, mėlynos spalvos, žaliai, raudonai 

languotas sarafanas/ sijonas arba tamsiai 
mėlynos kelnės. 

6. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, taip pat atstovaujant 
mokyklą miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokinio uniformą ir baltos 
spalvos marškinėlius/marškinius.  
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7. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti edukacinių išvykų, švarinimosi akcijų, ekskursijų 
ar kitu su mokytojais suderintu metu. 
8. Rekomenduojama mokinio uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu. 
9. Atsižvelgiant į sezoniškumą, atskiros uniformos dalys gali būti keičiamos, tačiau apranga turi 
būti tvarkinga, išsaugotos uniformos spalvos. Esant aukštai temperatūrai megztinių dėvėti nereikia, 
dėvimi žalios/raudonos/baltos trumparankoviai (polo) marškinėliai. Draudžiama dėvėti trumpus 
(trumpesnius nei 10 cm virš kelių) ir margus sijonus/šortus. 
10. Po megztiniais privaloma dėvėti tik vienspalvius (polo) marškinėlius/marškinius. Nedėvime 
margų, blizgių bei turinčių užrašus marškinėlių. 
11. Vietoje tamsiai mėlynų kelnių galima dėvėti džinsus, tačiau jie turi būti tamsiai 
mėlyni/pilki/juodi. Draudžiama dėvėti išplėšytus, ryškiomis detalėmis puoštus džinsus. 
12. Mokiniai, dėl ypatingų asmeninių priežasčių negalintys laikinai dėvėti uniformos (skalbimas, 
išaugtos uniformos įsigijimas), privalo tą dieną dėvėti:  

a) Mergaitės – tamsius vienspalvius (mėlynus, juodus, tamsiai pilkus)/ languotus sijonus arba 
vienspalvius (mėlynus, juodus, tamsiai pilkus) kelnes/džinsus ir švarkelius/megztinius. 
b) Berniukai – tamsias vienspalves (mėlynas, juodas, tamsiai pilkas) kelnes/džinsus ir 
vienspalvius (mėlynus, juodus, tamsiai pilkus) švarkus/megztinius. 

13. Mokslo metų pabaigoje organizuojama išaugtų uniformų pardavimo/dovanojimo mugė (tiksli 
data kasmet tikslinama). 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

14. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, dalykų mokytojai, mokyklos administracija, 
kurie taiko prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, tėvais, globėjais). 
15. Mokyklos administracija kartu su Mokinių taryba sistemingai vykdo uniformų dėvėjimo 
patikrą. 
16. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu 
pagyrimu, padėkoja tėvams. 
17. Klasei, kurios mokiniai tvarkingai ir nuolatos dėvi mokyklinę uniformą, skiriama 
administracijos padėka, įvairūs prizai. 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

18. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 
19. Uniformą galima užsisakyti tinklapyje www.e-shop.garlita.lt .   
20. Mokslo metų pabaigoje organizuojama išaugtų uniformų pardavimo/dovanojimo mugė (tiksli 
data kasmet tikslinama). 

V. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

21. Už uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, klasių vadovai. 
22. Pažeidus mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarką taikomos šios drausminimo priemonės: 

22.1. Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos klasės vadovas išsiaiškina priežastis, 
praveda pokalbį. 

http://www.e-shop.garlita.lt/
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22.2. Tai kartojantis, mokinys rašo raštišką pasiaiškinimą klasės vadovui. Klasės vadovas 
pareiškia pastabą ir apie mokinio nenorą vilkėti mokyklos uniformą, informuoja tėvus ar 
globėjus. 
22.3. Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles, mokinys 
kviečiamas pokalbiui į Vaiko gerovės komisiją, kur jam gali būti taikoma drausminė 
priemonė. 
 

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

23. Su uniformų dėvėjimo taisyklėmis klasių vadovai kasmet supažindina mokinius (pasirašytinai). 
24. Apraše nepaminėti ir nenumatyti probleminiai atvejai sprendžiami mokyklos administracijos ir 
suinteresuotų asmenų (mokinių, jų tėvų (globėjų), mokytojų, klasės vadovų  ir kt.) bendru sutarimu. 
25. Mokyklos uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi stebi Mokinių taryba, klasių vadovai, 
mokyklos administracija. 
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