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Šiaulių Jovaro progimnazijos
direktoriaus 2016 m. spalio 3 d.
įsakymu Nr. V-131
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių Jovaro progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 1-8 klasių
mokinių uniformos dėvėjimo mokykloje tvarką (toliau Tvarka).
2. Mokinio uniforma – ne tik asmeninio įvaizdžio, bet ir Jovaro progimnazijos įvaizdžio dalis;
mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms simbolis, kultūringo
elgesio, aprangos kultūros ir estetinio skonio ugdymo dalis.
II SKYRIUS
PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA
3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos (tamsiai mėlynos) ir modelio drabužių rinkinys, kurį
sudaro dėvimas vienas ar keli iš šių uniformos elementų:
 megzta liemenė;
 megztinis.
4. Privaloma mokyklinės uniformos dalis (mergaitės ir berniukai): mėlynas megztinis su logotipuišsiuvinėtu mokyklos pavadinimu (galima rinktis iš 2 variantų: džemperis ar žaketas su
sagomis). Papildomai galima įsigyti liemenę. Mergaitės gali rinktis nešioti sarafaną (klostytą
arba lygų).
5. Pageidautina, kad prie mokyklinės uniformos būtų nešiojama:
 berniukai (vienspalviai pastelinės spalvos marškiniai ar marškinėliai (gali būti aukštu
kaklu, rekomenduojama šviesi spalva), dėvimi po uniforminiu megztiniu ar liemene;
tamsios spalvos kelnės);
 mergaitės (vienspalvės pastelinės spalvos palaidinės ar marškinėliai (gali būti aukštu kaklu,
rekomenduojama šviesi spalva), dėvimos po uniforminiu megztiniu ar sarafanu ar liemene.
Tamsios spalvos kelnės arba sijonas.
III SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
6. Mokinio uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus penktadienius (jei
nenurodyta kitaip). Mokinys turi vilkėti tvarkingą ir švarią aprangą, avėti švariais batais.
7. Mokinio uniformą būtina dėvėti per mokyklos šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius
bei atstovaujant progimnaziją už jos ribų, t.y. kitose įstaigose, šventėse, eisenose, oficialiuose
renginiuose ir pan.

IV SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
8. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
9. Mokinio uniformą galima įsigyti UAB „Savitas Stilius“ (el. paštas: uniformos@savitasstilius.lt).

V SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
10. Už mokinio uniformų dėvėjimo priežiūrą atsakingi klasių vadovai/kuratoriai.
11. Mokinio uniformų dėvėjimo patikrą periodiškai vykdo ugdymo skyrių vedėjai.
12. Sistemingai nesilaikant Šiaulių Jovaro progimnazijos mokymo sutarties 3.2 p. reglamentuoto
mokinio uniformos dėvėjimo reikalavimo mokiniui taikomos poveikio priemonės numatytos
Šiaulių Jovaro progimnazijos darbo tvarkos taisyklėse.
13. Mokslo metų pabaigoje išrenkama pareigingiausia klasė (geriausiai uniformas dėvėjusi klasė). Ji
paskatinama progimnazijos direktoriaus.
___________________

