
LUKŠIŲ VINCO GRYBO GIMNAZIJOS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO APRAŠAS 

 

I. BENROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Mokyklinius švarkus, džemperius bei marškinėlius  dėvi visi (5-4g kl.) Lukšių Vinco Grybo 

gimnazijos mokiniai. 

2. Nuo 2019 metų rugsėjo pirmosios mokyklinius džemperius bei marškinėlius  dėvi visi pirmų – 

ketvirtų pradinių klasių mokiniai. 

 

    II. MOKYKLINIŲ  ŠVARKŲ, DŽEMPERIŲ  APRAŠYMAS 

  

1. Mokyklinis švarkas, džemperis bei marškinėliai  yra tamsiai mėlynos spalvos. 

2. Gimnazijos emblema turi būti prisiūta kairėje  pusėje. 

 

                 III. MOKYKLINIŲ ŠVARKŲ, DŽEMPERIŲ BEI POLO MARŠKINĖLIŲ ĮSIGIJIMO 

TVARKA 

 

1. Už mokyklinių švarkų, džemperių  įsigijimo tvarką atsakingi mokinių tėvai. 

2. Mokyklinį švarką mokinių tėvai gali įsigyti bet kurioje parduotuvėje, prekiaujančioje 

mokykliniais švarkais. Džemperiai, marškinėliai užsakomi individualiai arba  tarpininkaujat 

gimnazijai. 

 

IV. MOKYKLINIŲ ŠVARKŲ , DŽEMPERIŲ, MARŠKINĖLIŲ DĖVĖJIMO TVARKA 

 

1. Mokyklinis švarkas, džemperis,  marškinėliai  pradedami dėvėti nuo mokslo metų pradžios. 

2. Švarkas, džemperis, marškinėliai  dėvimi visus mokslo metus. 

3. Klasių vadovai kontroliuoja, ar mokiniai gimnazijoje dėvi mokyklinę uniformą. 

4. Mokyklinis švarkas privalomas per įskaitas, egzaminus, atstovaujant gimnaziją kitose įstaigose ir 

oficialiuose renginiuose. 

5. Be mokyklinės uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti sporto dieną, talkų, akcijų, išvykų, 

ekskursijų ar kitos nepamokinės veiklos metu. 

6. Su gimnazijos mokyklinio švarko, džemperio, marškinėlių  tvarkos aprašu klasių vadovai 

supažindina mokinius. 

 

                              V. MOKYKLINIŲ ŠVARKŲ , DŽEMPERIŲ DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR 

ATSAKOMYBĖ 

 

1. Už mokyklinių švarkų, džemperių, marškinėlių  dėvėjimo tvarkos aprašo vykdymą atsako: 

1.1.mokiniai; 

1.2. mokinių tėvai (globėjai); 

1.3. klasių vadovai; 

1.4. dalykų mokytojai; 

1.5. socialinė pedagogė; 

1.6. gimnazijos administracija. 

2. Mokytojas, pastebėjęs mokinį nedėvintį mokyklinio švarko, džemperio, marškinėlių  informuoja 

klasės vadovą žodžiu. 

3. Pažeidus mokyklinių švarkų, džemperių, marškinėlių  dėvėjimo tvarką: 



3.1. pirmą kartą - klasės vadovo pokalbis su mokiniu; 

3.2. antrą kartą - klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais; 

3.3. trečią kartą - raštiškas įspėjimas; 

3.4. ketvirtą kartą - Vaiko gerovės komisijos posėdyje aptariamas mokinio elgesys. 

 

VI. MOKINIŲ SKATINIMAS 

  

1. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinius švarkus, džemperius, marškinėlius 

klasės vadovas skatina žodiniu pagyrimu, mokslo metų pabaigoje rašo Padėkas mokinių 

tėvams       

2. Mokslo metų pabaigoje gimnazijos administracija pareigingiausiai klasei reiškia Padėką ir 

dovanoja išvyką. 

 

 

 

 

 

 


