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MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Mokinio uniforma — pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, vidinės kultūros, 

estetinio skonio ugdymo dalis. 

2. Mokyklinės uniformos privalomos nuo 2013 m. rugsėjo 1 d. visiems Siesikų gimnazijos 

1-8 ir I-III gimnazijos klasių mokiniams. IV gimnazijos klasių ir Petronių pradinio ugdymo skyriaus 

mokiniams uniformos rekomenduojamos. Nuo 2014 m. rugsėjo 1 d. uniformos privalomos visiems 

Siesikų gimnazijos 1-8 ir I-IV gimnazijos klasių mokiniams. 

3. Mokiniai  privalo dėvėti tvarkingą, Mokyklos tarybos protokoliniu sprendimu patvirtinto 

pavyzdžio uniformą. 

4. Uniforma dėvima per visus mokslo metus, išskyrus: 

4.1. aplinkos tvarkymo akcijų, nepamokinės veiklos dienų, išvykų metu; 

4.2. kūno kultūros, technologijų pamokų metu; 

4.3. turint tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką pateisinimą. 

5. Kiekvienos savaitės  penktadienį uniformą dėvėti neprivaloma. 

6. Uniformą privaloma dėvėti per įskaitas, egzaminus, atstovaujant mokyklai kitose 

įstaigose bei oficialiuose renginiuose. 

7. Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu. 

8. Mokyklinių uniformų dėvėjimo kontrolę vykdo klasių vadovai. 

II. MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO PRIEMONĖS 

9. Klasei tvarkingai ir nuolat dėvint mokyklines uniformas skiriama administracijos padėka, 

įvairūs prizai, esant galimybėms, organizuojama bendra klasės išvyka. 

10. Mokinių drausminimas: 

10.1. pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama klasės vadovo pastaba; 



10.2. mokiniui pakartotinai atvykus į mokyklą be uniformos – raštu informuojami tėvai 

(globėjai, rūpintojai); 

10.3. mokinys nuolat pažeidžiantis Mokinių uniformos dėvėjimo taisykles, svarstomas Vaiko 

gerovės komisijos posėdyje, taikomos kitos Darbo tvarkos taisyklėse reglamentuotos drausminimo 

priemonės. 

III. 1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UNIFORMOS APRAŠYMAS 

 

PRIVALOMA 

Mergaitės Berniukai 

 Sarafanas su mokyklos emblema (spalvos 

kodas: 3094 –bordinė) 

 Švarkas su mokyklos emblema (spalvos kodas: 

3094 –bordinė) 

PAPILDOMAI DĖVIMA (NEPRIVALOMA) 

 Vienspalvė  pastelinės spalvos palaidinė 

(dėvima po uniforminiu sarafanu).  

Juodos spalvos kelnės. 

Vienspalviai  pastelinės spalvos marškiniai 

(dėvimi po uniforminiu švarku). 

 Vienspalviai  pastelinės spalvos marškiniai su mokyklos emblema 

  
IV. 5-8 ir I-IV GIMNAZIJOS  KLASIŲ MOKINIŲ UNIFORMOS APRAŠYMAS 

 

PRIVALOMA 

Mergaitės, merginos Berniukai, vaikinai 

 Švarkas su mokyklos emblema (spalvos 

kodas: 3094 –bordinė) 

(5 klasės mergaitėms švarkas arba sarafanas) 

 Švarkas su mokyklos emblema (spalvos kodas: 

3094 –bordinė) 

PAPILDOMAI DĖVIMA (NEPRIVALOMA) 

 Vienspalvė  pastelinės spalvos palaidinė  

(dėvima po švarku). 

Sijonas (spalvos kodas: 3094 –bordinė) 

Languotas kaklaraištis. 

 

Juodos spalvos kelnės. 

Vienspalviai  pastelinės spalvos marškiniai 

(dėvimi po uniforminiu švarku). 

Languotas kaklaraištis. 

 Vienspalviai  pastelinės spalvos marškiniai su mokyklos emblema 

_______________ 

 

PRITARTA 

Mokyklos  tarybos  

2013 m. balandžio 29 d. protokoliniu nutarimu Nr.2 

 

PRITARTA 

Mokinių tarybos  

2013 m. balandžio 22 d. protokoliniu nutarimu Nr.4 


