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VILNIAUS ALEKSANDRO PUŠKINO GIMNAZIJOS MOKINIŲ MOKYKLINĖS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Vilniaus Aleksandro Puškino gimnazijos (toliau – gimnazija) mokinių mokyklinės uniformos 

(toliau – uniforma) dėvėjimo tvarkos aprašas apibrėžia mokinių mokyklinės uniformos paskirtį, spalvinę 

gamą, sudėtį, dėvėjimo tvarką bei reikalavimus mokinių išvaizdai. 

2. Uniforma – tai vienas iš pagrindinių gimnazijos simbolių, neatsiejama gimnazijos mokinių 

įvaizdžio dalis. 

3. Uniforma yra gimnazijos bendruomenės susitarimu aprobuota mokinio  kasdienė ir šventinė 

apranga. 

4. Gimnazijos uniformą privaloma visiems gimnazijos mokiniams per visus mokslo metus, taip 

pat atstovaujant gimnaziją miesto ir šalies renginiuose. 

 

II. UNIFORMOS PASKIRTIS 

 

5. Uniformos paskirtis: 

5.1. formuoti mokinių suvokimą apie estetinę išvaizdą; 

5.2. ugdyti bendruomeniškumo ir tapatumo su gimnazijos bendruomene jausmą; 

5.3. plėtoti mokinių socialinio teisingumo suvokimą; 

 

 



III. UNIFORMOS SUDĖTIS IR SPALVINĖ GAMA 

6. Kasdienė privaloma mergaičių uniforma: languotas mėlynos spalvos sijonas arba sarafanas, 

tamsiai mėlynos arba juodos spalvos kelnės, vienspalviai mėlynos, pilkos arba baltos spalvos marškiniai, 

palaidinė ar golfas (šaltuoju metų laiku galimas ir megztinis), tamsiai mėlynos spalvos švarkas, 

Gimnazijos nustatyto pavyzdžio mėlynos spalvos džemperis su emblema. 

7. Kasdienė privaloma berniukų uniforma – mėlynos arba juodos spalvos kelnės, vienspalviai 

mėlynos, pilkos arba baltos spalvos marškiniai ar golfas (šaltuoju metų laiku galimas ir megztinis), tamsiai 

mėlynos spalvos švarkas arba gimnazijos nustatyto pavyzdžio džemperis su emblema.  

8. Mergaičių šventinė uniforma – languotas ar vienspalvis mėlynos spalvos sijonas arba 

sarafanas, balta palaidinė arba marškiniai, mėlynas languotas kaklaraištis, tamsiai mėlynos spalvos švarkas 

su emblema, tamsūs klasikinio stiliaus bateliai.  

9. Berniukų šventinė uniforma – tamsiai mėlynos spalvos kelnės, balti marškiniai, mėlyna 

languota liemenė, mėlynas languotas kaklaraištis, tamsiai mėlynos spalvos švarkas su emblema, tamsūs 

klasikinio stiliaus batai.  

10. Šiltuoju metų laiku leidžiama nevilkėti švarkų; palaidinės ir marškiniai gali būti trumpomis 

rankovėmis. 

11. Mokyklinės uniformos pavyzdžiai pateikiami adresu 

http://www.uniformupardavimas.lt/lt/start.aspx?szk=616&poz1=2487&poz2 

=2490&poz3=2498 

IV. GIMNAZIJOS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

12. Mokinys į gimnaziją kiekvieną dieną atvyksta dėvėdamas uniformą. 

13. Uniforma turi būti visada švari ir tvarkinga. 

14. Iškilmingų švenčių ir kitų gimnazijai reikšmingų renginių metu privaloma dėvėti šventinę 

uniformą. 

V. REIKALAVIMAI MOKINIŲ IŠVAIZDAI 

 

15. Draudžiama dėvėti suplėšytus drabužius, sportinę aprangą, išskyrus per kūno kultūros 

pamokas arba varžybų metu. 

16. Mokinių šukuosenos turi būti tvarkingos, mergaičių plaukai susegti arba surišti. 

17. Gimnazijoje draudžiama dėvėti: permatomų drabužių, drabužių su giliomis iškirptėmis, 

užrašais, labai trumpų sijonų ar suknelių, šortų, kepurių ir akinių nuo saulės. 

 

VI. ATSAKOMYBĖ 

 

18. Mokyklinės uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties yra gimnazijos 

http://www.uniformupardavimas.lt/lt/start.aspx?szk=616&amp;poz1=2487&amp;poz2=2490&amp;poz3=2498
http://www.uniformupardavimas.lt/lt/start.aspx?szk=616&amp;poz1=2487&amp;poz2=2490&amp;poz3=2498
http://www.uniformupardavimas.lt/lt/start.aspx?szk=616&amp;poz1=2487&amp;poz2=2490&amp;poz3=2498


Vidaus tvarkos taisyklių pažeidimas. 

19. Esant netinkamai aprangai, mokinys įspėjamas žodžiu, pasikartojus pažeidimui 

mokinio elgesys svarstomas gimnazijos VGK. 

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

20. Mokyklinės uniformos dėvėjimo ir mokinių išvaizdos priežiūrą vykdo gimnazijos 

socialinis pedagogas, klasių auklėtojai, gimnazijos administracija. 
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