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KALVARIJOS GIMNAZIJOS 

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS 

 

I BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kalvarijos gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklės nustato gimnazisto 

uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Gimnazisto uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos 

tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis. 

 

II GIMNAZISTO UNIFORMA 

 

3. Gimnazistės uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:  

švarkas; marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; trikotažiniai marškinėliai trumpomis 

rankovėmis; kaklaraištis; languotas sijonas ir/ar tamsios kelnės; gimnazijos ženklas; tamsiai mėlyni 

klasikinio modelio džinsai (konkretus džinsų modelis ir spalvos kodas nenustatomas). 

4. Gimnazisto uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:  

švarkas; marškiniai ilgomis ar trumpomis rankovėmis; kaklaraištis; trikotažiniai marškinėliai 

trumpomis rankovėmis; kelnės; gimnazijos ženklas; tamsiai mėlyni klasikinio modelio džinsai 

(konkretus džinsų modelis ir spalvos kodas nenustatomas). 

5. Uniforma yra kasdienė ir šventinė. 

6. Kasdienę gimnazisto uniformą dėvima darbo dienomis: 

6.1. Vaikinams – tamsiai mėlynos spalvos švarkas, klasikinės formos kelnės ar džinsai, 

marškiniai arba marškinėliai. 

6.2. Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, palaidinė arba marškinėliai. 

1-4 klasių mergaitės gali rinktis sarafaną tamsiai mėlyna viršutine dalimi ir languota apatine dalimi 

ir palaidinę arba marškinėlius. 

6.3. Vietoje švarko galima dėvėti mėlynus trikotažinius marškinėlius su gimnazijos ženklu. 

7. Šventinė gimnazisto uniforma: 

7.1. Vaikinams – tamsiai mėlynas švarkas, klasikinės formos kelnės ar džinsai, balti 

marškiniai ir kaklaraištis. 

7.2. Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, languotas sijonas arba kelnės, balta palaidinė. 

 

III GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

8. Visi 1-8 klasių ir I-II, III-IV gimnazijos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkingą 

gimnazisto uniformą. 

9. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos 

modelio. 

10. Mokiniai privalo dėvėti kasdienę uniformą (švarką, marškinius, kaklaraištį, kelnes, sijoną 

(merginoms). 

11. Kasdienė gimnazisto uniforma dėvima nuo rugsėjo 1d. iki ugdymo proceso pabaigos. 

12. Mokiniai privalo dėvėti šventinę uniformą (švarką, marškinius, kaklaraištį, kelnes, sijoną  

(merginos): 

12.1. egzaminų metu; 

12.2. dalyvaudami gimnazijos ir valstybinėse (gimnazijos organizuojamose) šventėse; 

12.3. atstovaudami gimnazijai oficialiuose renginiuose (olimpiadose, konkursuose, šventėse, 

susitikimuose ir pan.) mieste ar Respublikoje; 
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12.4. kitais, direktoriaus įsakymu nustatytais, atvejais. 

13. Gimnazisto uniformą dėvėti neprivalu: 

13.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus; 

13.2. klasės renginiuose, jeigu kitaip nenurodo klasės vadovas/kuratorius; 

13.3. gimnazijos poilsio vakaruose, diskotekose ir kituose renginiuose; 

13.4. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo 

išvykos/ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių; 

13.5. penktadieniais ir kitais direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais. 

13.6. Mokytojui leidus uniformas galima nedėvėti per technologijų pamokas, atliekant 

užduotis, susijusias su darbine veikla. 

14. Sutrikus sveikatai ar dėl kitų nenumatytų aplinkybių negalint kurį laiką dėvėti 

uniformos, gimnazistas rašo motyvuotą prašymą direktoriui. 

 

IV UNIFORMOS ĮSIGIJIMO IR PERDAVIMO KITIEMS 

GIMNAZISTAMS SĄLYGOS 

 

15. Gimnazisto uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.  

16. Mokiniai, ketinantys mokytis Kalvarijos gimnazijoje, privalo iki rugsėjo 1 d. įsigyti  

gimnazisto uniformą. 

17. Mokiniai, priimti į gimnaziją prasidėjus mokslo metams, privalo įsigyti gimnazisto 

uniformą per du mėnesius nuo atvykimo į gimnaziją dienos. Iki uniformos įsigijimo rekomenduojama 

dėvėti vienspalvius, artimus gimnazisto uniformos spalvai švarką ar megztinį, mūvėti tamsiai 

mėlynus klasikinius džinsus ar kelnes (išskyrus sportinio stiliaus), gimnazistės – klasikinius tamsiai 

mėlynus džinsus ar kelnes, tamsiai mėlyną sijoną. 

18. Išvykstantys į kitas mokyklas ir/ar baigę gimnaziją mokiniai gali  padovanoti ar parduoti  

gimnazisto uniformą kitiems gimnazijos mokiniams. Gimnazisto uniformos dovanojimo ar 

pardavimo procedūra gali būti vykdoma per mokinių tarybą arba paliekant uniformą ir kontaktinę 

informaciją gimnazijos skirtoje patalpoje. 

 

V MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 

19. Visi mokiniai privalo laikytis šių gimnazisto uniformos dėvėjimo taisyklių. 

20. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobaudos mokinių 

elgesio taisyklėse nustatyta tvarka. 

21. Už mokyklinių uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingas klasės vadovas bei 

gimnazijos mokinių taryba, kuri fiksuoja uniformų dėvėjimo tiesyklių  pažeidimus  ir informaciją 

pateikia klasių vadovams.  

 

VI BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

22. Šios taisyklės gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į 

gimnazijos savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

__________  


