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MAŽEIKIŲ KAZIMIERO JAGMINO PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

        1.Mažeikių Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 

nustato mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.  

            1. 2. Mokinio uniforma - pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms simbolis, 

kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.  

 

II. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA 

 

 

2. 1. Mokinių uniformą sudaro: 

        Mergaičių 

    • tamsiai mėlynos spalvos švarkelis su mokyklos emblema 

    • sarafanas 

    • balti ,,Polo" marškinėliai arba balta palaidinė 

         Berniukų 

     • tamsiai žalios spalvos švarkelis su mokyklos emblema 

     • juodos arba tamsiai mėlynos džinsinės kelnės 

     • balti „Polo" arba tekstiliniai marškinėliai 

     • kaklaraištis 

 

III. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

3.1. uniforma privaloma visiems Kazimiero Jagmino pradinės mokyklos 1-4 klasių mokiniams.  

3.2. Mokiniai privalo dėvėti švarią ir tvarkingą uniformą kiekvieną dieną visus mokslo metus, 

išskyrus penktadienį, kuris yra skirtas jos tvarkymui 

3.3. Valstybinių, rajoninių, mokyklinių švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių metu, mokiniai 

privalo dėvėti mokyklinę uniformą  

3.4. Rekomenduojama uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu.  

3.5. Karštuoju metų laiku, atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą, galima nedėvėti švarkelio arba 

megztinio.  Tuo metu privalomi tik baltos spalvos ,,Polo" marškinėliai, visas kitas aprangos detales 

galima pasirinkti patiems mokiniams.  

 

|V. UNIFORMŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

  4. 1. Už mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai.  

  4. 2. Priežiūrą vykdo klasių mokytojai ir mokyklų vadovai.  

 

 

 

 

 

 



V. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO TVARKA 

 

5. 1. uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. Ją galima užsisakyti siuvimo įmonėje UAB 

,,LIDATA", arba įsigyti tokio pat modelio bet kurioje siuvimo paslaugas teikiančioje įmonėje ar 

parduotuvėje, prekiaujančioje mokyklinėmis uniformomis.  

5. 2.  Kasmet mokslo metų pabaigoje mokykloje bus organizuojama mokyklinių uniformų mugė, 

kurioje tėvai galės pirkti, parduoti arba keisti mokyklines uniformas.  

 5. 3.  Administracija ir mokytojai nepriima iš tėvų mokinių uniformų pirkimui, pardavimui ar 

mainams.  Už tai yra atsakingi mokinių tėvai.  

5. 4. Skundai dėl uniformų kokybės mokykloje nepriimami, dėl to tėvai gali kreiptis į uniformų 

siuvimo įmonės atstovus.  

 


