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MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
Mokinio

uniforma

—

svarbi

mokyklos

įvaizdžio

dalis,

ugdanti

mokinių

bendruomeniškumą, tapatinimąsi su ugdymo įstaigos vertybėmis ir tradicijomis.
Mokyklinės uniformos privalomos visiems Kauno rajono Raudondvario gimnazijos
mokiniams.
Mokiniai gimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, gimnazijos patvirtintą uniformą.
Uniforma dėvima visus mokslo metus gimnazijoje.
Visi gimnazijos mokytojai kontroliuoja, ar mokiniai mokykloje dėvi mokyklinę uniformą.
Paskutinis mėnesio penktadienis — Švaros diena (uniformos tą dieną neprivalomos).
Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti Švaros dieną, akcijų, išvykų, ekskursijų ar
kitu su klasės auklėtoju suderintu metu.
Sportinė apranga ir avalynė dėvima per kūno kultūros pamokas; technologijų pamokų
metu, esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė.
Rekomenduojame uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu.
Mokyklinės uniformos dėvėjimas įforminamas mokymo sutartyje.
Švenčių, renginių metu privaloma vilkėti baltas spalvos marškinėlius (palaidinę), ryšėti
kaklaraištį ir įsisegti ženklelį-emblemą.
Šiltuoju metų laiku atskiru direktoriaus įsakymu galima laikinai pakeisti uniformos
dėvėjimo aprašo nuostatas
Mokinių drausminimas:
Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama auklėtojo/mokytojo pastaba,
informuojami tėvai ir administracija raštu.
Tai kartojantis reiškiamas griežtas direktoriaus įspėjimas.
Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles su mokiniu gali būti
nutraukiama mokymosi sutartis.

Mokytojai negali įleisti mokinių be uniformos į savo pamokas. Duodama mokiniui
individuali užduotis ir mokinys nukreipiamas į skaityklą, biblioteką ar pas socialinį pedagogą,
psichologą, spec. pedagogą.
GIMNAZIJOS UNIFORMOS APRAŠYMAS
MERGAIČIŲ UNIFORMA
Eil.
Nr.
Pavadinimas
Stilius
Spalva
Ilgis
Viršutinė dalis:
1.
Kaklaraištis

Vienspalvis

Languotas arba
raudonas
Baltame fone
gimnazijos
emblema
Tamsiai
mėlynas,
vienspalvis

2.

Emblema-ženklelis

Įsegamas
ženkliukas

3.

Švarkas

4.

Megztinis

5.

Palaidinė

Klasikinis, gali
būti liemenuotas,
ilgos rankovės,
susegamas
Susegamas arba
užsivelkamas per
galvą (džemperio
/ kardigano tipo)
Ilgos arba
trumpos
rankovės, su
apykakle,
susagstoma

6.

Golfas

Eil.
Pavadinimas
Nr.
Apatinė dalis:
1.

Sijonas

Su aukšta
prigludusia
apykakle,
užsivelkamas per
galvą
Stilius

Klostuotas
arba tiesaus
silueto

Pastabos

Ne
trumpesnis
nei 15 cm
Apvalus,
38 mm

Privalomas
švenčių metu

Iki klubo
sąnario

Privalomas

Tamsiai
mėlynas, juodas
vienspalvis

Iki klubo
sąnario

Vienspalvė –
balta ar kitų
pastelinių
(neryškių)
spalvų

Ne ilgesnė (i) nei
12cm nuo
liemens, jei
dėvima ant
sijono
(kelnių)
Iki klubo
sąnario

Be gobtuvo,
nešiojamas po
švarku šaltuoju
metų laiku
Privaloma.
Rekomenduojama
dėvėti sukištą į
sijoną / kelnes

Vienspalvis baltas ar kitų
pastelinių
(neryškių)
spalvų
Spalva

Languotas

Ilgis

Privalomas

Be paveikslėlių.
Dėvimas vietoj
palaidinės, kai
šalta arba po ligos.

Pastabos

Ne
Vienas iš
trumpesnis
privalomų
nei 5cm virš
kelių;
rekomenduoj

2.

Sarafanas
arba suknelė

Klostuotas
(-a) nuo
liemens ar
tiesaus
silueto

Languotas (-a)

3.

Kelnės

Klasikinės

Vienspalvės
, tamsiai
mėlynos

4.

Pėdkelnės /
tamprės /
kojinės iki kelių
Avalynė

Atsižvelgiama į
metų laiką

vienspalvės

Klasikiniai arba
laisvalaikio
bateliai

Juodi, pilki,
rudi, mėlyni ir
kitų pastelinių
spalvų

5.

BERNIUKŲ UNIFORMA
Eil. Pavadinimas
Stilius
Nr.
Viršutinė dalis:
1. Kaklaraištis
Vienspalvis

2.

Emblemaženklelis

Įsegamas
ženkliukas

3.

Švarkas

4.

Megztinis

5.

Marškiniai

Klasikinis, gali
būti liemenuotas,
ilgos rankovės,
susegamas
Susegamas arba
užsivelkamas per
galvą (džemperio /
kardigano tipo)
Ilgos arba
trumpos rankovės,
su apykakle,
susagstomi

6.

Golfas

Su aukšta prigludusia

amas – iki
kelių.
Ne
Vienas iš
trumpesnis
privalomų
(-ė) nei 5cm
virš kelių;
rekomenduoj
amas – iki
kelių.
Ilgos
Vienas iš
privalomų,
rekomenduojama
dėvėti tik šaltuoju
metų laiku
-

Derančios prie
uniformos spalvų
Ryškios spalvos
draudžiamos

Spalva

Ilgis

Pastabos

Raudonas
arba
languotas
Baltame fone
gimnazijos
emblema
Tamsiai
mėlynas,
vienspalvis

Ne
trumpesnis
nei 15 cm
Apvalus,
38 mm

Privalomas
švenčių metu

Iki klubo
sąnario

Privalomas

Tamsiai
mėlynas,
juodas,
vienspalvis
Vienspalviai
– balti ar kitų
pastelinių
(neryškių)
spalvų,
nelanguoti
Vienspalvis -

Iki klubo
sąnario

Be gobtuvo,
nešiojamas po
švarku šaltuoju
metų laiku
Rekomenduojama
dėvėti sukištus į
kelnes

Ne ilgesni
nei
12cm nuo
liemens, jei
dėvima ant
kelnių
Iki klubo

Privalomas

Be paveikslėlių.

apykakle,
užsivelkamas per
galvą

baltas ar kitų
pastelinių
(neryškių)
spalvų

sąnario

Kelnės

Klasikinės

Avalynė

Klasikiniai batai arba
laisvalaikio bateliai

Vienspalvės,
Ilgos
tamsiai
mėlynos
Juodi, pilki,
rudi, mėlyni ir
kitų pastelinių
spalvų

Nešiojamas
vietoje marškinių,
kai šalta arba po
ligos.

Apatinė dalis:
1.

2.

Privaloma
Ryškios spalvos
draudžiamos

Uniformos medžiaga:
švarkų ir kelnių spalva tamsiai mėlyna
 UAB „Drobė“ kodas 100 (UAB „Drobė“ parduotuvė Draugystės g. 14),
 itališka: spalva tamsiai mėlyna, kodas 566, sudėtis: 54 proc.-poliesteris, 44 proc. vilna,
2 proc.-elastanas,
sijonas: languotas, spalva „Žvirblis“, kodas 19-08.
Uniformos siuvimas
 Centralizuotai uniformas siuva UAB „Kohorta“, K. Donelaičio g. 78, telefonas 424272, mobilus
telefonas 869953315.
 Galima siūtis ir individualiai, svarbu, kad atitiktų spalvas ir raštą.

