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KAUNO JONO IR PETRO VILEIŠIŲ MOKYKLA 

 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO IR ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo ir įsigijimo tvarkos 

aprašas nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniforma – pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, estetinio 

skonio ugdymo dalis. 

3. Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas aptartas mokytojų tarybos posėdyje, mokių 

taryboje. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLINĖ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

4. Mokyklinė uniforma privaloma visiems Kauno Jono ir Petro Vileišių mokyklos 1-8 klasių  

 mokiniams. 

5. Mokiniai privalo dėvėti uniformą, kuri visada turi būti švari ir tvarkinga. 

6. Uniforma dėvima visus mokslo metus kiekvieną darbo dieną išskyrus penktadienius 

(penktadienis džinsų diena). 

7. Valstybinių ir  mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, mokymosi pasiekimų, 

patikrinimų, atstovaujant miesto ar respublikos renginiuose mokyklą mokiniai privalo dėvėti 

mokyklinę uniformą. 

8. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti socialinės, sportinės, kultūrinės pažintinės 

veiklos metu, į neformaliojo švietimo būrelių užsiėmimus. 

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

10. Mokyklinių uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo mokytojai, klasių auklėtojai, socialinės 

pedagogės, mokyklos administracija. 

 

III SKYRIUS 

MOKYKLINĖ UNIFORMA 

 

11. 1-4 klasių mokyklinę uniformą sudaro: 

11.1. Mergaitėms: 

 mėlynos spalvos švarkas ar nurodyto modelio tamsiai mėlynas megztukas ar džemperis 

su mokyklos logotipu; 

 languotas sarafanas arba sijonukas; 

 kas diena  - vienspalvė pasirinktos spalvos palaidinė, golfas. Šventinėmis dienomis balta 

palaidinė; 

       11.1.2. Berniukams: 

 mėlynos spalvos švarkas ar nurodyto modelio tamsiai mėlynas megztinis ar džemperis 

su mokyklos logotipu; 

 klasikinės tamsiai mėlynos kelnės; 



 kas diena – spalvoti marškinukai, golfai. Šventinėmis dienomis balti marškiniai; 

 kaklajuostė; 

12. 5-8 klasių mokyklinę uniformą sudaro: 

12.1.1. Mergaitėms: 

 mėlynos spalvos švarkas ar nurodyto modelio tamsiai mėlynas megztinis ar džemperis 

su mokyklos logotipu; 

 languotas sijonukas arba tamsiai mėlynos klasikinės kelnės; 

 kas diena  - vienspalvė pasirinktos spalvos palaidinė, golfas. Šventinėmis dienomis 

balta palaidinė; 

 kūno spalvos pėdkelnės 

     12.1.2. Berniukams: 

 mėlynos spalvos švarkas ar nurodyto modelio tamsiai mėlynas megztinis ar džemperis 

su mokyklos logotipu; 

 klasikinės tamsiai mėlynos kelnės; 

 kas diena – spalvoti marškinukai, golfai. Šventinėmis dienomis balti marškiniai; 

 kaklajuostė; 

13. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti vardu ir pavarde, 

inicialais ar kitokiais simboliais. 

 

IV SKYRIUS 

 PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖS DĖVINT MOKYKLINĘ UNIFORMĄ 

 

14. Visi mokiniai privalo laikytis mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos. 

15. Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos drausminės nuobaudos 

(žodinis įspėjimas, pasiaiškinimo rašymas, pokalbis mokinių tarybos posėdyje, VGK 

posėdyje). 

16. Klasės auklėtojas, bendradarbiaudamas su dalykų mokytojais ir socialinėmis pedagogėmis 

vykdo uniformos dėvėjimo kontrolę pamokų ir renginių metu. 

17. Klasių auklėtojai, išsiaiškinę mokinius, kurie negali įsigyti mokyklinės uniformos kreipiasi 

pagalbos į mokyklos socialinę pedagogę. 

18. Klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklinę uniformą skiriama administracijos padėka, 

įvairūs prizai. 

19. Klasei sistemingai pažeidinėjant mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarką, šios klasės 

mokiniai netenka galimybės penktadienį vilkėti džinsų. 

 

V SKYRIUS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS ĮSIGYJIMO TVARKA 

 

20. Mokyklinė uniforma įsigyjama mokinio tėvų lėšomis. 

21. Mokyklinę uniformą galima užsisakyti parduotuvėje 8TOGO (PLC MEGA Kaunas 

Islandijos pl. 32, telf. +37062099477, el p. kaunas01@8togo.lt, https://8togo.lt// 

22. Mokyklos mokiniai privalo įsigyti mokyklinę uniformą iki kiekvienų mokslo metų spalio 

1d. 

23. Mokiniai, išvykstantys į kitas mokyklas ir/ar baigę mokyklą gali padovanoti ar parduoti 

uniformą kitų klasių mokiniams. 

24. Išsamesnė informacija apie mokyklinės uniformos įsigijimą patalpinama mokyklos interneto 

svetainėje ir el. dienyte Tamo. 

25. Mokykla nepriima iš tėvų dėvėtų mokyklinių uniformų pirkimui, pardavimui ar mainais. Už 

mokyklinės uniformos įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai. 

VI SKYRIUS 

mailto:kaunas01@8togo.lt
https://8togo.lt/


BAIGAMOSIOS NUOSTATOS 

 

26. Su mokinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašu 1-4 klasių mokiniai supažindinami žodžiu, 

 5-8 klasių mokiniai pasirašytinai. 

27. Ši tvarka skelbiama mokyklos svetainėje, el dienyne TAMO. 

28. Tvarkos apraše nepaminėti ir nenumatyti atvejai aptariami dalyvaujant mokyklos 

administracijos atstovams, suinteresuotiems asmenims (mokinio tėvams). 
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