PATVIRTINTA
Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos
direktoriaus 2022 m. birželio d.
įsakymu Nr. V-

VILNIAUS SIMONO KONARSKIO GIMNAZIJOS
5-8, I-IV KLASIŲ MOKINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA IR TAISYKLĖS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos 5-8, I-IV klasės mokinio uniformos dėvėjimo taisyklės
nustato mokinio uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos tradicijoms
simbolis (išraiška), kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
3. Uniformos paskirtis:
3.1. Ugdyti bendruomeniškumo ir tapatumo jausmą;
3.2. Suvienyti įvairių socialinių grupių mokinius ir mažinti jų socialinę atskirtį;
3.3. Visokeriopai formuoti gerą mokinių estetinį įvaizdį.
4. Mokiniai, lankantys Vilniaus Simono Konarskio gimnaziją, privalo dėvėti Mokyklos tarybos
patvirtintą mokyklos uniformą.

II. MOKINIO UNIFORMA
5. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:
PAGRINDINĖ APRANGA
Mergaitėms
„Gabija“ švarkas mergaitėms ir merginoms arba
„Gabriela“ švarkas merginoms su gimnazijos
emblema.

Berniukams
„Sava“ švarkas berniukams arba „Den“
švarkas vaikinams su gimnazijos emblema.

Sijonas arba kelnės tamsiai mėlynos arba juodos
spalvos.

Kelnės tamsiai mėlynos arba juodos spalvos.

Vienspalvė, pasirinktos spalvos palaidinė,
Prašoma vengti blizgių, ypač ryškių,
margaspalvių audinių, rekomenduojamos
pastelinės spalvos (geriausiai šviesios).

Vienspalviai pasirinktos spalvos marškiniai,
Prašoma vengti blizgių, ypač ryškių,
margaspalvių audinių, rekomenduojamos
pastelinės spalvos (geriausiai šviesios).

ŠVENTINĖ APRANGA
Mergaitėms
„Gabija“ švarkas mergaitėms ir merginoms arba
„Gabriela“ švarkas merginoms su gimnazijos
emblema.

Berniukams
„Sava“ švarkas berniukams arba „Den“
švarkas vaikinams su gimnazijos emblema.
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Klasikinė, baltos spalvos palaidinė ilgomis
rankovėmis.

Klasikiniai, baltos spalvos marškiniai ilgomis
rankovėmis.

Juodos / kūno spalvos pėdkelnės.

Tamsiai mėlynos
vienspalvės kojinės.

arba

juodos

spalvos

Rekomenduojamas kaklaraištis.

III. MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
6. Visi 5-8, I-IV klasės gimnazijos mokiniai kasdien privalo dėvėti tvarkingą, mokyklinės
uniformos aprašyme pateiktą uniformą.
7. Uniforma turi būti visada švari ir tvarkinga.
8. Mokiniai privalo dėvėti šventinę uniformą:
8.1. valstybinių švenčių renginiuose;
8.2. gimnazijos šventėse;
8.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse,
susitikimuose ir pan.) mieste, rajone, apskrityje, regione, respublikoje ar užsienyje;
8.4. Nacionalinio mokinių pasiekimo patikrinimo metu;
8.5. Pagrindinio ugdymo pasiekimo metu,
8.6. Brandos egzaminų metu;
8.7. kitais gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais.
9. Mokinio uniformos dėvėti neprivaloma:
9.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;
9.2. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose;
9.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti mokinio uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos
vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių;
9.4. švaros akcijų metu;
9.5. sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių, mokinys gali nedėvėti uniformos;
10. Negalima uniformos puošti sagėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais.
11. Draudžiama su mokyklinės uniformos dalimis dėvėti sportinę aprangą.

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
12. Už mokyklinių uniformų įsigijimą yra atsakingi mokinių tėvai (globėjai). Mokyklinė uniforma
įsigyjama tėvų (globėjų) lėšomis.
13. Mokiniai, ketinantys mokytis penktoje klasėje, privalo iki mokslo metų pradžios įsigyti mokinio
uniformą.
14. Mokiniai, priimti į mokyklą viduryje mokslo metų privalo per mėnesį įsigyti mokinio uniformą,
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o iki uniformos įsigijimo privalo dėvėti drabužius artimus gimnazijos uniformai.
15. Vilniaus Simono Konarskio gimnazijos Tėvų komitetas susirinkimo metu atrinko uniformų
tiekėją – UAB „Manovita“ bei parinko uniformos modelius. (2017–11–16 Mokyklos tėvų komiteto
posėdžio protokolas numeris 2017-2). Mokyklos tėvų komiteto sprendimui pritarė Mokyklos
Taryba (2017–11–30 Mokyklos Tarybos posėdžio protokolo numeris 1-3)
16. Dėl mokyklinės uniformos užsakymo kreiptis tiesiogiai į uniformų tiekėją UAB – „Manovita“.
17. Dėl mokyklinės emblemos įsigijimo kreiptis į gimnazijos raštinę.
18. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti asmeniniu skiriamuoju
simboliu.
19. Išaugtą ar nebereikalingą, bet dar tinkamą dėvėti uniformą galima parduoti ar padovanoti per
gimnazijos uniformų mugę.

V. MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
20. Visi mokiniai privalo laikytis šių mokyklinės uniformos dėvėjimo taisyklių.
21. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių elgesio
taisyklėse nustatyta tvarka:
21.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis;
21.2. informacija tėvams per dienyną „Veritus“;
21.3. klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokinio tėvais;
22.4. jei uniforma nedėvima savaitę, mokinys pateikia raštišką mokinio ir savo tėvų
(globėjų) paaiškinimą gimnazijos administracijai;
22.5. gimnazijos administracijos individualus pokalbis.
23. Tėvai (globėjai) atsako už tai, kad jų vaikas (globotinis) gimnazijoje dėvėtų uniformą.

VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
24. Klasių auklėtojai, socialinis pedagogas, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių
uniformų dėvėjimą.
25. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai), klasės
auklėtojai.
26. Dalyko mokytojas, administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja mokinį ir
informuoja klasės vadovą.
27. Šios taisyklės gali būti keičiamos, papildomos Mokyklos tarybos sprendimu arba direktoriaus
įsakymu atsižvelgus į gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus.
______________________________________

