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VILNIAUS ŠOLOMO ALEICHEMO ORT GIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS  NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Šolomo Aleichemo ORT gimnazijos (toliau Gimnazija) mokinių uniformos dėvėjimo 

tvarkos aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma – pasididžiavimo ir pagarbos Gimnazijai, jos tradicijoms simbolis, kultūringo 

elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis, kurią mokiniai privalo dėvėti 

Gimnazijos patvirtintą švarią ir tvarkingą uniformą pamokų metu visus mokslo metus. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

3. Mokinių uniforma: 

3.1.  Berniukams – klasikinio stiliaus tamsiai mėlynos spalvos vienspalvis uniforminis 

švarkas arba mokyklos uniforminis džemperis (su mokykline emblema) ir tamsiai mėlynos 

spalvos vienspalvės kelnės, balti marškiniai ilgomis rankovėmis arba mokyklos uniforminiai 

„Polo“ marškinėliai (su mokykline emblema).  

3.2.  Mergaitėms – klasikinio stiliaus tamsiai mėlynos spalvos vienspalvis uniforminis 

švarkas arba mokyklos uniforminis džemperis (su mokykline emblema), tamsiai mėlynos 

spalvos vienspalvis arba languotas sijonas, arba sarafanas, arba tamsiai mėlynos spalvos 

vienspalvės kelnės, balta palaidinė ilgomis rankovėmis arba mokyklos uniforminiai „Polo“ 

marškinėliai (su mokykline emblema).  

 

III SKYRIUS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

4. Mokiniai privalo dėvėti Gimnazijos patvirtintą švarią ir tvarkingą uniformą kiekvieną darbo dieną 

visus mokslo metus, išskyrus kiekvienos savaitės pirmadienį, kuris skelbiamas ,,Džinsų diena“. 

Džinsai privalo būti tvarkingi, švarūs, klasikinio stiliaus. 

5. Valstybinių, Gimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, mokymosi  pasiekimų 

patikrinimų, brandos egzaminų metu, taip pat atstovaujant Gimnaziją miesto ir respublikiniuose 

renginiuose mokiniai privalo dėvėti mokyklinę uniformą (švarką su baltais marškiniais ir tamsiai 

mėlynomis kelnėmis (berniukams), tamsiai mėlynos spalvos vienspalvis arba languotas sijonas, 

arba sarafanas, arba tamsiai mėlynos spalvos vienspalvės kelnės. 



6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti vardu ir pavarde, inicialais ar 

kitokiais simboliais. 

7. Be uniformos mokinys į Gimnaziją gali atvykti socialinės, sportinės ir kultūrinės pažintinės 

veiklos metu. 

8. Pamokų metu draudžiama dėvėti: 

8.1. Sportinę aprangą (sportines kelnes ir pan.), išskyrus kūno kultūros pamokų metu. 

8.2. Šortus. 

8.3. Laisvo stiliaus sijonus. 

8.4. Sukneles (mergaitėms). 

8.5. Kepures. 

8.6. Akinius nuo saulės. 

8.7. Ne mokyklinius džemperius. 

8.8. Ne mokyklinius marškinėlius, spalvotus marškinėlius, su ne mokyklinės atributikos 

užrašai. 

8.9. Ne klasikines kelnes, nusmukusias kelnes, spalvotas kelnes, suplėšytas kelnes. 

 

IV SKYRIUS 

MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

9. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai. 

10. Priežiūrą vykdo mokytojai, klasių auklėtojai, mokyklos vadovai. 

11. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės vadovą. 

 

V SKYRIUS 

MOKINIŲ DRAUSMINIMAS IR SKATINIMAS 

 

12. Už uniformų dėvėjimo tvarkos taisyklių nesilaikymą mokiniams taikomos šios poveikio 

priemonės: 

12.1. pokalbis, dalyvaujant mokiniui, jo tėvams ir administracijos atstovui; 

12.2. svarstymas Mokytojų tarybos posėdyje, mokiniui tendencingai ir piktybiškai 

pažeidinėjant uniformos dėvėjimo tvarką.  

 

VI SKYRIUS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA 

 

13. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. Mokiniai švarką, kelnes, sijoną, sarafaną 

gali užsisakyti siuvimo įmonėje „Manovita“. Kontaktai: H. Manto g. 6, Vilnius, arba įsigyti tokio 

pat modelio tamsiai mėlynos spalvos uniformą bet kurioje siuvimo paslaugas teikiančioje įmonėje 

ar drabužių parduotuvėje, prekiaujančioje mokyklinėmis uniformomis.  

14. Mokyklinį džemperį ir „Polo“ marškinėlius  gali užsisakyti  įmonės „DesignSpot“ el. 

parduotuvėje https://designspot.biz/parduotuve/. Kontaktai: V. Kudirkos g. 6, Vilnius, arba 

įsigyti tokio pat modelio uniformą su mokykline emblema bet kurioje drabužių parduotuvėje, 

teikiančioje tokias paslaugas.  

https://designspot.biz/parduotuve/


15. Išsamesnė informacija apie mokyklinės uniformos įsigijimą talpinama mokyklos interneto 

svetainėje ir elektroniniame dienyne (TAMO). 

16. Gimnazija nepriima iš tėvų mokyklinių uniformų pirkimui, pardavimui ar mainams. Už 

mokyklinės uniformos įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai. 

17. Gimnazija nepriima tėvų ir mokinių skundų dėl uniformų kokybės. Tėvai privalo kreiptis į 

uniformų siuvimo įmonės atstovus. 

 

VII SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

18. Su mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu mokinius supažindina klasių vadovai. 

19. Ši tvarka skelbiama elektroniniame dienyne TAMO ir Gimnazijos svetainėje. 

20. Tvarkos apraše nepaminėti ir nenumatyti atvejai aptariami dalyvaujant Gimnazijos 

administracijos atstovams ir suinteresuotiems asmenims (mokiniams, tėvams). 

______________________________ 


