
ŠĖTOS GIMNAZIJA 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

Gimnazijos uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos 

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

 

II GIMNAZISTO UNIFORMA 

 

1. Gimnazijos uniforma yra kasdieninė ir šventinė: 

1.1. 1–4 klasės: 

1.1.1.Kasdieninę uniformą sudaro: 

Mergaitėms raudonai - juodos spalvos languotas sarafanas, (ne trumpesnis kaip 10 cm .virš kelių ir ne 

ilgesnis kaip 15cm. žemiau kelių) vienspalvė palaidinė, marškinėliai ar golfas (be gobtuvo). 

Berniukams raudonai-juodos spalvos languota liemenė, vienspalviai marškiniai, marškinėliai ar golfas 

(be gobtuvo), juodos kelnės arba juodi džinsai. 

Draudžiama derinti sportinės aprangos detales. 

1.1.2.Šventinę uniformą sudaro: 

Mergaitėms raudonai-juodos spalvos languotas sarafanas (ne trumpesnis kaip 10 cm virš kelių ir ne 

ilgesnis kaip 15cm. žemiau kelių), balta palaidinė. 

Berniukams raudonai-juodos spalvos languota liemenė, balti marškiniai, kaklaraištis (toks kaip 

liemenė), juodos klasikinės kelnės, avalynė. Berniukai gali vilkėti juodą kostiumą. 

Draudžiama derinti sportinės aprangos detales. 

1.2. 5–8, I–IV klasės: 

1.2.1.Kasdieninę uniformą sudaro: 

Mergaitėms: uniforminis juodos spalvos klasikinis švarkas, raudonai - juodas languotas klostuotas arba 

tiesus sijonas (ne trumpesnis kaip 10 cm.virš kelių ir ne ilgesnis kaip 15 cm. žemiau kelių), juodos 

kelnės (be blizgių detalių) arba juodi džinsai, klasikinė vienspalvė palaidinė, marškinėliai arba golfas 

(be gobtuvo). 

Berniukams – uniforminis juodos spalvos klasikinis švarkas, juodos klasikinės kelnės arba juodi 

džinsai, vienspalviai marškiniai, marškinėliai arba golfas (be gobtuvo). 

Draudžiama derinti sportinės aprangos detales. 

1.2.2. Šventinę uniformą sudaro: 

Mergaitėms: uniforminis juodos spalvos klasikinis švarkas. Raudonai - juodas languotas klostuotas 

arba tiesus sijonas (ne trumpesnis kaip 10 cm.virš kelių ir ne ilgesnis kaip 15cm. žemiau kelių), balta 

klasikinė palaidinė. 

Berniukams: juodas kostiumas, balti marškiniai, raudonai juodas languotas kaklaraištis. 

I–IV gimnazinių klasių mokiniai švarko atlape segi Šėtos gimnazijos ženkliuką. 

 

III UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

1. Visi 1–IV klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti švarią ir tvarkingą Gimnazijos uniformą. 

2. Atsižvelgiant į oro sąlygas ir temperatūrą gimnazijos patalpose šaltuoju laiku galima po švarku 

vilkėti vienspalvį golfą (be gobtuvo), šiltuoju – vienspalvę palaidinę, marškinius ar marškinėlius 

trumpomis rankovėmis. Galima nevilkėti švarko. 

3. Prie uniformos gali būti derinami kuklūs papuošalai. 

4. Šukuosena, makiažas, manikiūras turi būti kuklūs, neiššaukiantys. 

5. Šventinė uniforma dėvima: 



5.1. valstybinių švenčių išvakarėse ar jų metu; 

5.2. Gimnazijos gimtadienio (kovo 1 diena) proga; 

5.3. Gimnazijos šventėse: Gimnazijos gimtadienis (kovo 1 diena, šimtadienis, paskutinis skambutis); 

5.4. atstovaudami Gimnazijai oficialiuose renginiuose (įskaitose, egzaminuose, olimpiadose, 

konkursuose, konferencijose, šventėse, susitikimuose ir pan.) Gimnazijoje, miestelyje, rajone, 

apskrityje, regione ar respublikoje; 

5.5. kitais direktoriaus įsakymais numatytais atvejais. 

6. Gimnazijos uniformos dėvėti neprivaloma: 

6.1. netradicinių ugdymo dienų metu; 

6.2. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti Gimnazijos uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos vadovas 

dėl ekskursijos metu vykstančių oficialių susitikimų ar renginių; 

6.3. paskutinį mėnesio penktadienį – švaros dieną; 

6.4. birželio mėnesį. 

 

IV UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS MOKINIAMS SĄLYGOS 

 

7. Uniforma įsigyjama Gimnazijos mokinių tėvų lėšomis. 

8. Mokiniai, ketinantys mokytis Gimnazijoje, privalo iki rugsėjo 1 dienos įsigyti uniformą; 

9. Mokiniai, priimti į Gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti uniformą, o iki uniformos 

įsigijimo dėvėti artimus Gimnazijos uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvi tamsias kelnes ar 

sijoną; 

10. Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigę Gimnaziją mokiniai gali padovanoti ar parduoti uniformą 

jaunesnių klasių mokiniams. 

 

V UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR MOKINIŲ SKATINIMAS 

 

11. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi, mokiniai, mokinių tėvai, klasių vadovai. 

12. Klasių vadovai rugsėjo mėnesį pasirašytinai supažindina mokinius su uniformos dėvėjimo 

taisyklėmis. 

13. Mokytojai, administracijos atstovas, soc. pedagogas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja 

mokinį ir informuoja klasės vadovą. 

14. Klasės vadovas įspėja mokinį žodžiu ar raštu, informuoja mokinio tėvus. 

1 kartą – klasės vadovo, mokytojo, socialinio pedagogo, administracijos atstovo pokalbis su mokiniu; 

2 kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais; 

3 kartą – rašomas pasiaiškinimas; 

4 kartą – skiriamas direktoriaus papeikimas; 

5 kartą – svarstomas vaiko gerovės komisijoje. 

 

VI MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

15. Visi Gimnazijos mokiniai privalo laikytis uniformos dėvėjimo taisyklių. 

16. Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos. 

(taisyklių V.14 punktas). 

 

VII BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

17. Uniformos dėvėjimo taisyklės keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į 

Gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 


