PATVIRTINTA
Kulautuvos pagrindinės mokyklos
direktoriaus 2015 m. birželio 12 d.
įsakymu Nr. V-68

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Mokinio uniforma — svarbi mokyklos įvaizdžio dalis, ugdanti mokinių
bendruomeniškumą, tapatinimąsi su ugdymo įstaigos vertybėmis ir tradicijomis.
Mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas


Mokyklinės uniformos privalomos visiems Kauno r. Kulautuvos pagrindinės mokyklos ir
Raudondvario gimnazijos Kulautuvos skyriaus mokiniams pagal MT posėdžio protokolą
2015 m. birželio 2 d. Nr. 2.



Mokyklinės uniformos pradedamos dėvėti nuo 2015-09-01.



Mokyklinės uniformos įvedimo pereinamasis laikotarpis 2015-09-01 — 2016-09-01.



Uniforma dėvima visus mokslo metus mokykloje.



Visi mokytojai kontroliuoja, ar mokiniai mokykloje dėvi mokyklinę uniformą.



Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitu su klasės
auklėtoju ar mokyklos administracija suderintu metu.



Mokyklinės uniformos dėvėjimas įforminamas mokymo sutartyje.



Švenčių, renginių metu privaloma vilkėti baltos spalvos marškinėlius (palaidinę), ryšėti
kaklaraištį, jei nenurodyta kitaip.




Mokinių drausminimas:
Pirmą kartą pastebėjus mokinį be uniformos, reiškiama auklėtojo/mokytojo pastaba.



Pakartotinai pastebėjus mokinį be uniformos skiriamas rašytinis įspėjimas, informuojant
tėvus.



Už penkias uniformos nedėvėjimo dienas reiškiamas griežtas direktoriaus įspėjimas.



Už dažnesnį nei penkių dienų uniformos dėvėjimo taisyklių nesilaikymą mokinys
svarstomas direkciniame posėdyje.



Tendencingai ir piktybiškai pažeidžiant uniformos dėvėjimo taisykles su mokiniu gali būti
nutraukiama mokymosi sutartis.



Mokytojai gali neįleisti mokinių be uniformos į savo pamokas. Duodama mokiniui
individuali užduotis ir mokinys nukreipiamas į biblioteką-skaityklą ar pas socialinį
pedagogą.

Mokyklos uniformos aprašymas
MERGAIČIŲ UNIFORMA
Eil.
Nr.

Pavadinimas

2.

Švarkas su
emblema
Palaidinė

3.

Golfas

4.

Sijonas

5.

Kelnės

1.

Stilius

Spalva

Ilgis
Iki klubo sąnario

Pastabos

Klasikinis

Žalias

Ilgos arba
trumpos
rankovės
Su aukšta
apykakle

Vienspalvė

Privaloma

Vienspalvis

Dėvimas vietoj
palaidinės, kai
šalta arba po
ligos

Klostuotas
ar tiesaus
silueto
Klasikinės
arba
džinsai

Juodas

Rekomenduojamas
iki kelių

Vienas iš
privalomų

Juodos

Ilgos

Vienas iš
privalomų,
džinsus
rekomenduojama
dėvėti šaltuoju
metų laiku

Privalomas

BERNIUKŲ UNIFORMA
Eil.
Nr.

Pavadinimas

Stilius

Spalva

Ilgis

Pastabos

Iki
klubo
sąnario

Privalomas

1.

Švarkas su
emblema

Klasikinis

Žalias

2.

Marškiniai

Vienspalviai

Privaloma

3.

Golfas

Vienspalvis

Nešiojamas vietoj
marškinių, kai šalta
arba po ligos

4.

Kelnės

Ilgos arba
trumpos
rankovės,
su apykakle,
susagstomi
Su aukšta
prigludusia
apykakle,
užsivelkamas
per galvą
Klasikinės
arba džinsai

Juodos

Ilgos

Privaloma‘
džinsus
rekomenduojama
dėvėti šaltuoju
metų laiku

Uniformos medžiaga:
Švarko spalva žalia
UAB „Drobė“ (UAB „Drobė“ parduotuvė Draugystės g. 14),
spalva žalia, medžiaga „Strazdas“, kodas st 4-36.
Uniformos siuvimas
Centralizuotai uniformas siuva UAB „Tometa“, Draugystės g. 19 (Technikos g. 18 S),
tel. 8 37 455185, 8 687 83354.
Galima siūtis ir individualiai, svarbu, kad atitiktų spalvą ir raštą.

