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VILNIAUS GABIJOS GIMNAZIJOS  

MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO REGLAMENTAS 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Gabijos gimnazijos mokyklinės uniformos dėvėjimo reglamentas (toliau – 

Reglamentas) nustato Vilniaus Gabijos gimnazijos (toliau – Gimnazijos) mokinių uniformos sudėtį, jos 

įsigijimo bei dėvėjimo tvarką, šios tvarkos laikymosi kontrolę, mokinių atsakomybę bei jų skatinimą. 

 2. Uniforma įvedama siekiant puoselėti bendruomenės ir šeimos ryšį, ugdyti mokinių 

pagarbą Gimnazijai ir jos tradicijoms, formuoti pozityvų Gimnazijos įvaizdį visuomenėje, suvienyti 

įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti jų socialinę atskirtį, ugdyti mokinių elgesio kultūrą bei 

estetinį skonį. 

 3. Aprašas parengtas atsižvelgiant į Gimnazijos tarybos posėdžio 2016 m. spalio 27 d. 

protokolą Nr. 2 bei mokyklos bendruomenės pritarimą.  

4. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Gabijos gimnazijos mokiniams. Nuo 2017 m. 

rugsėjo 1 d. pradeda dėvėti 1–5 klasių mokiniai (2018 m. – 7–8 klasių, I–II gimnazijos klasių mokiniai).  

 

II. MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

5. Mokiniai privalo kasdien dėvėti uniformą. 

6. Ugdymo proceso paskutinį mėnesio penktadienį uniformą gali keisti kita tvarkinga 

apranga. 

7. Be uniformos mokiniai gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų, netradicinių 

dienų metu. 

8. Tėvai (globėjai, rūpintojai) atsako už tai, kad jų vaikas mokykloje dėvėtų mokinio 

uniformą. 

 

III. MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTAS 

 8. Tėvų komiteto nutarimu parinktas mokinio uniformos spalvos ir modelio derinys 

mergaitėms ir berniukams, kurį sudaro: 

Mergaitėms 

 1. Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos emblema 

arba mėlynas megztukas su sagomis ir mokyklos 

emblema.  

2. Languotas pilkai mėlynas sijonas (du modeliai)  

Berniukams 

1. Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos 

emblema arba mėlynas megztukas su sagomis ir 

mokyklos emblema.  

2. Tamsiai mėlynos kelnės. 



arba languotas pilkai mėlynas sarafanas, tamsiai 

mėlynos kelnės. 

3. Vienspalvis golfas arba vienspalviai polo 

marškinėliai su mokyklos emblema. 

3. Vienspalviai marškiniai arba vienspalviai 

polo marškinėliai su mokyklos emblema. 

 

 

 

9. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.  

 

IV. UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA,  

MOKINIŲ SKATINIMAS BEI ATSAKOMYBĖ 

 

10. Mokyklos mokytojai, klasių vadovai, administracijos darbuotojai ir Mokinių aktyvas 

kontroliuoja, ar mokiniai dėvi uniformas. Jie gali organizuoti periodinius uniformų dėvėjimo 

patikrinimus. 

 11. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be uniformos, informuoja klasės vadovą, kuris apie 

nustatytos tvarkos pažeidimą praneša mokinio tėvams (globėjams, rūpintojams) elektroninio dienyno 

pranešimu,. 

 12. Jei mokinys nedėvi uniformos, klasės vadovas taiko prevencinio poveikio priemones: 

kalbasi su mokiniu, jo tėvais (globėjais, rūpintojais), organizuoja socialinio pedagogo pokalbį su 

mokiniu ir jo tėvais (globėjais, rūpintojais),  nesant pokyčio – mokyklos administracijos atstovo 

individualus pokalbis su mokiniu, jo tėvais. 

 13. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodiniu 

pagyrimu, pareiškia padėkas mokinių tėvams.  

 

V. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS 

 

14. Už mokyklinių uniformų įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai. 

15. Mokyklines uniformas mokinių tėvai gali įsigyti parduotuvėje, prekiaujančioje 

mokyklinėmis uniformomis. 

 

 

__________________ 


