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VILNIAUS   „SANTAROS“  GIMNAZIJOS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

 Dėvėti uniformą — gerbti gimnazijos tradicijas, būti Vilniaus „Santaros“ gimnazijos 

bendruomenės nariu. Mokinio uniforma — pagarbos gimnazijos ir jos tradicijoms išraiška, 

vidinės kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS  

1. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Vilniaus „Santaros“ gimnazijos mokiniams. 

2. Mokyklinės uniformos dėvimos kiekvieną dieną visus metus. 

3. Mokiniai gimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, švarią gimnazijos patvirtintą uniformą: 

• visi gimnazijos mokiniai dėvi tamsiai mėlynus vienspalvius (be užrašų) 

švarkus/megztinius/džemperius; 

• 1-5 kl. mergaitės dėvi tamsiai mėlyną arba languotą sijoną, 5-12 kl. mergaitės - tamsiai 

mėlynas kelnes arba džinsus, sijonus bei šviesių atspalvių marškinius  arba palaidines 

be užrašų; 

• 1- 12 kl. berniukai dėvi  tamsiai mėlynas kelnes arba džinsus bei šviesių atspalvių 

marškinius  arba palaidines be užrašų; 

• šiltuoju metų laiku leidžiama dėvėti  vienspalvius (šviesių atspalvių) „polo“ 

marškinėlius arba palaidines (šviesių atspalvių) be tamsiai mėlynų vienspalvių švarkų 

/megztinių/džemperių; taip pat dėvėti vienspalvius dengiančius kelius šortus. 

Gimnazijos ženkliukas privalomas. 

• griežtai draudžiama ateiti į gimnaziją su sportine apranga ar kita neatitinkančia aprašytų 

reikalavimų apranga. 

4. 1-12 kl.  mokiniai privalo segėti Vilniaus „Santaros“ gimnazijos  pozicionavimo ženkliuką 

(kairėje pusėje). 

5. Gimnazijos uniforma privaloma dėvėti  per įskaitas, egzaminus, atstovaujant gimnazijai kitose 

įstaigose bei iškilminguose renginiuose. 

6. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti išvykų, ekskursijų metu, laiku informavus 

kuruojantį klasę direktoriaus pavaduotoją ugdymui. 

7. Per fizinio ugdymo  pamokas dėvima sportinė apranga ir avalynė; technologijų pamokų metu, 

esant būtinybei, vilkimas darbo chalatas arba ryšima prijuostė. 

8. Klasės vadovas kontroliuoja mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos laikymąsi. 

9. Periodiškai kontrolę vykdo ir socialiniai pedagogai. 

  

II. MOKINIŲ SKATINIMAS 

1. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina pagyrimu; 

išreiškia padėką. 

2. Klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklinę uniformą skiriama administracijos padėka, įvairūs 

prizai. 

 



 

3. Esant galimybėms, organizuojama bendra klasės išvyka. 

 

III. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS 

1. Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama klasės vadovo pastaba. 

2. Tam kartojantis – informuojami tėvai (atsakingi klasių vadovai). 

3. Už tris uniformos nedėvėjimo pastebėtas dienas arba raštiškus pasiaiškinimus mokiniui 

reiškiamas direktoriaus pavaduotojo įspėjimas. Klasės vadovai informuoja tėvus. 

4. Už ilgesnį uniformos dėvėjimo taisyklių nesilaikymą mokinys svarstomas VGK posėdyje. 

5. Piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles mokinys svarstomas direkciniame 

posėdyje, kuriuo metu gali būti pareikštas :  

• direktoriaus įspėjimas (žodžiu/raštu, įrašant į asmens bylą); 

• direktoriaus papeikimas (raštu įrašant į asmens bylą); 

• direktoriaus griežtas papeikimas (raštu įrašant į asmens bylą). 

6. Nuolat bei  piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles su mokiniu gali būti 

nepratęsiama mokymosi gimnazijoje sutartis. 

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

1.      Klasės vadovas supažindina mokinius su Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka per klasės  

valandėlę, e-dienyną  ir mokiniai pasirašo, kad susipažino. 

2.      Mokytojai pakartotinai supažindina mokinius mokslo metų eigoje su Mokyklinės uniformos 

dėvėjimo tvarka, jeigu pastebi, kad mokiniai aplaidžiai laikosi jose reglamentuotų normų. 

3.        Tėvai supažindinami su Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka tėvų susirinkimo metu arba per 

e-dienyną. Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka patalpinama gimnazijos interneto 

svetainėje. 

4.        Dalykų mokytojai glaudžiai bendradarbiauja su klasės vadovais palaikant Mokyklinės 

            uniformos    dėvėjimo tvarką. 

 

 

 Pageidaujantys gali įsigyti arba siūtis uniformas adresu: 

• UAB „MANOVITA“ H. Manto g. 6/ Rinktinės g.48, tel. +370 67031537 

• 8TOGO , PC EUROPA Konstitucijos 7A, Vilnius, +370 62670697 

• 8TOGO, APRANGA – Akropolis Ozo g. 25, Vilnius  

• 8 TOGO, APRANGA – Panorama Saltoniškių g. 9, Vilnius 

• LIDATA, Kalvarijų g. 168, Vilnius, (8-5) 276 0638 

• UAB „AUKSO SIŪLAS“, Pylimo g. 60,  (8-5) 262 2995 ir kt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1-5 kl. UNIFORMOS PAVYZDYS 

 

 
5- 12 kl. UNIFORMOS PAVYZDYS 

 



 

 

 

  

DŽEMPERIŲ IR MARŠKINĖLIŲ PAVYZDŽIAI 


