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VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Maironio progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokinio uniformos dėvėjimo
tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato Progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokinio uniforma – tai mokinių vienybės, pasididžiavimo, pagarbos mokyklai ir jos
tradicijoms simbolis.
II SKYRIUS
MOKYKLOS MOKINIO UNIFORMA IR JOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys:
3.1. pagrindinį mokinio uniformos komplektą sudaro (spalvinė gama detalizuojama 1 priede):






Mergaitėms
sarafanas (1-4 klasės)
sijonas (5-8 klasės)
susegamas megztinis
polo marškinėliai





Berniukams
kelnės
susegamas megztinis
polo marškinėliai

3.2. papildomai galima pasirinkti tiek mergaitėms, tiek berniukams:
Papildomas pasirinkimas
 džemperis be gobtuvo su mokyklos logotipu
 šortai
 kelnės (mergaitėms)
4. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis iki kiekvienų mokslo metų rugsėjo 15 d.
5. Mokinio uniformą galima įsigyti “8ToGo” parduotuvėse (https://8togo.lt/). Vilniaus
Maironio progimnazijos Tėvų komiteto 2021 m. gegužės 20 d. nutarimas Nr. TK-7.
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III SKYRIUS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
6.

Visi mokyklos mokiniai privalo kasdien ugdymo proceso metu vilkėti pilną tvarkingą

mokinio uniformos komplektą.
7.

Mokinio uniformos dėvėti neprivalu:

7.1.

neformaliojo vaikų švietimo užsiėmimuose;

7.2.

klasės renginiuose, išvykose, ekskursijose, jei dėvėti nenurodo klasės vadovas ar

mokytojas;
7.3.

švaros akcijų metu;

7.4.

mokyklos administracijos paskelbtomis dienomis.
IV SKYRIUS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA

8.

Už uniformų dėvėjimo tvarkos laikymąsi atsakingi mokiniai ir mokinių tėvai (kiti atstovai

pagal įstatymą).
9.

Mokinių uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, socialinis pedagogas,

Progimnazijos administracija, dalykų mokytojai.
10.

Kartą per mėnesį socialinis pedagogas vykdo uniformų dėvėjimo kontrolę.

11.

Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos mokinių elgesio

taisyklėse nustatytos drausminės priemonės (klasės vadovo ar socialinio pedagogo įspėjimas žodžiu ar
įspėjimas (pastaba) raštu el. dienyne, klasės vadovo ar socialinio pedagogo pokalbis su mokinio tėvais
(globėjais).
V SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12.

Vilniaus Maironio progimnazijos mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas yra

Mokymo sutarties su mokykla priedas.
13.

Klasių vadovai mokinius ir mokinių tėvus pakartotinai su šiuo Aprašu supažindina

kiekvienų mokslo metų pradžioje.
14.

Šis Aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos savivaldos

institucijų pasiūlymus.
15.

Keičiant uniformos komplektaciją paliekamas 2 metų pereinamasis laikotarpis.

16.

Aprašas yra skelbiamas progimnazijos internetinėje svetainėje.
__________________
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Vilniaus Maironio progimnazijos
Mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo
1 priedas

VILNIAUS MAIRONIO PROGIMNAZIJOS
MOKINIŲ UNIFORMOS VIZUALIZACIJA

Uniforma
Susegamas megztinis 1-8
klasės
(V formos iškirptė, lopai
ant alkūnių)

Spalvinė gama
Tamsiai mėlyna

8ToGo

3

Sarafanas mergaitėms 1-4 Tamsiai mėlyna
klasės (vienspalvis)

Sijonas klostuotas 5-8
klasės (vienspalvis)

Tamsiai mėlyna

Sijonas lygus 5-8 klasės
(vienspalvis)

Tamsiai mėlyna
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Džemperis be gobtuvo su Tamsiai mėlyna
mokyklos
emblema/logotipu
(maunamas per galvą) 1-8
klasės

Kelnės mergaitėms ir
berniukams unisex
(“8ToGo” chino tipo) 1-8
kasės

Tamsiai mėlyna

Šortai mergaitėms ir
berniukams unisex
(modelis kaip kelnių
“8ToGo” chino tipo) 1-8
kasės

Tamsiai mėlyna

Polo marškinėliai
Balta, geltona, žydra
trumpomis rankovėmis
(siuvinėti arba spauda) 1-8
klasės

Polo marškinėliai ilgomis Balta, geltona, žydra
rankovėmis (siuvinėti arba
spauda) 1-8 klasės

Marškiniai 1-8 klasės
Mokyklos emblema /
logotipas

Balta
Siūlomas įsegamas ženkliukas
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Kainų pasiūlymas 2021-2022 m. m. :

8ToGo
Sarafanas
Kelnės
Šortai

1 – 4 klasėms
32 eur
24 eur
(>146cm) 32-35 eur
22 eur
(>146cm) 22 – 26 eur

Megztinis
Džemperis (be gobtuvo, su
siuvinėjimu)
Sijonas
Polo maršk. trumpomis rank.
Polo maršk. ilgomis rank.

5-8 merginoms
-

5-8 vaikinams

(>146cm) 29-37,5 eur
(>146cm) 22 – 26 eur

26 eur

(>146cm) 29 eur

25 eur
25 – 39 eur
Iki 140 cm 10 eur
Nuo 140 cm 12 eur
Iki 140 cm 15 eur
Nuo 140 cm 15 eur
+3,50 eur emblemos siuvinėjimas polo marškinėliams

Sudėtis:

8ToGo
Sarafanas
Kelnės
Šortai
Megztinis
Džemperis
Sijonas
Polo marškinėliai trumpomis rank.
Polo marškinėliai ilgomis rank.

Pusvilnė (sagutėmis reguliuojamas ilgis, nugaroje
surišami raišteliai)
98% medvilnė, 2% elastanas
Pusvilnė (lopai ant alkūnių)
80% medvilnė, 20% elastanas
44% vilna, 54% poliesteris, 2% elastanas, su pamušalu
100 % medvilnė
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