
    PATVIRTINTA 

    Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos 

    direktoriaus 2019 m. birželio 11 d. 

    įsakymu Nr. 7.1-38 

                                                                                      priedas Nr. 2 

 

KAUNO VIKTORO KUPREVIČIAUS PROGIMNAZIJOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno Viktoro Kuprevičiaus progimnazijos mokinių uniformų dėvėjimo aprašas nustato 

mokinių unformos dėvėjimo tvarką. 

2.  Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos progimnazijai, jos 

tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.  

 

II SKYRIUS 

PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

3. Mokinių uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

 

PRADINUKAMS 

MERGAITĖMS BERNIUKAMS 

Languotas uniforminis švarkas, tamsiai 

mėlynos spalvos sarafanas, baltos arba 

šviesiai mėlynos ( žydros) spalvos 

vienspalviai marškinėliai, palaidinė, 

golfas, vienspalvės pėdkelnės. 

Languotas uniforminis švarkas, tamsiai 

mėlynos spalvos kelnės, baltos arba 

šviesiai mėlynos ( žydros) spalvos 

vienspalviai marškinėliai, palaidinė, 

golfas. 

 

5-8 KLASĖMS 

MERGAITĖMS BERNIUKAMS 

Tamsiai mėlynos spalvos švarkas, 

languotas  - klostuotas sijonas arba 

tamsiai mėlynos spalvos  kelnės (ne 

džinsai, ne tamprės), baltos arba šviesiai 

mėlynos ( žydros) spalvos vienspalviai 

marškinėliai, palaidinė, golfas. 

Tamsiai mėlynos spalvos švarkas,  

tamsiai mėlynos spalvos kelnės (ne 

džinsai), baltos arba šviesiai mėlynos  

( žydros) spalvos vienspalviai 

marškinėliai, palaidinė, golfas. 
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III SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. Kiekvieno mėnesio paskutinį 

penktadienį galima rengtis laisvu stiliumi.  

5. Šventinę uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, 

egzaminus, įskaitas bei atstovaujant progimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose 

renginiuose ir pan. 

Šventinė uniforma:  

PRADINUKAMS 

MERGAITĖMS BERNIUKAMS 

Languotas uniforminis švarkas, tamsiai 

mėlynos spalvos sarafanas, baltos 

spalvos marškinėliai, baltos spalvos 

pėdkelnės, kaklaskarė. 

Languotas uniforminis švarkas, tamsiai 

mėlynos spalvos kelnės, baltos spalvos 

marškinėliai, kaklaraištis. 

 

5-8 KLASĖMS 

MERGAITĖMS BERNIUKAMS 

Tamsiai mėlynos spalvos švarkas, 

languotas – klostuotas sijonas, baltos 

spalvos  marškinėliai, rudos ( kūno 

spalvos) pėdkelnės, kaklaskarė. 

Tamsiai mėlynos spalvos švarkas,  

tamsiai mėlynos spalvos kelnės, baltos 

spalvos  marškinėliai, kaklaraištis. 

 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

6. Mokinių uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 

Rekomenduojame vilkėti   tamsiai mėlynos spalvos švarką - audinys “Urvelis (pusvilnė), tamsiai 

mėlynas kelnes - audinys “Urvelis” (pusvilnė), mergaitėms languotus sijonus - audinys “Žvirblis”.  

      

7. Mokinių uniformą galima įsigyti: 

Siuvykloje – parduotuvėje „Tometa“ galima nusipirkti pasiūtus gaminius (švarką,   sarafaną, 

kelnes) arba siūtis pagal individualų užsakymą. Adresas: Technikos g. 18 S  

Tel. (8 – 37) 455185. 
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V SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA  

 

8. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, administracija, dalykų mokytojai, 

socialinis pedagogas. Klasių vadovai taiko prevencines poveikio priemones (pokalbį su mokiniu, jo 

tėvais/globėjais; mokinio pokalbį su socialiniu pedagogu ir kt). 

9. Uniformų dėvėjimo apskaitą vykdo soc. pedagogas ir VGK ( vaiko gerovės komisijos) 

narys. 

10. Tris–keturis kartus per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, 

piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas be uniformos per visus patikrinimus), 

svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kviečiami mokinio tėvai (globėjai) pokalbiui su 

administracija.  

11. Mokinių uniformos dėvėjimo aprašas yra sutarties su mokykla priedas Nr.2 ir mokiniai 

su aprašu yra pasirašytinai supažindinami mokslo metų pradžioje.  

 

Mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarkos aprašas įsigalioja nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. 

 

Suderinta: Mokyklos tarybos 2019- 06-03 protokolas Nr.3 

Suderinta: VGK 2019 -06-05 sprendimas Nr.14 

                 

____________________ 


