PATVIRTINTA
Vilniaus Baltupių progimnazijos
Direktorės Ligitos Visockienės
2022 m. kovo 3 d. įsakymu Nr. V-136
VILNIAUS BALTUPIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO REGLAMENTAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Vilniaus Baltupių progimnazijos (toliau – Progimnazija) mokyklinės uniformos (toliau –
Uniforma) dėvėjimo reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Progimnazijos mokinių Uniformos
sudėtį, jos įsigijimo bei dėvėjimo tvarką, šios tvarkos laikymosi kontrolę, mokinių atsakomybę bei
jų skatinimą.
2. Progimnazijos Uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos Progimnazijai,
jos tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos, kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
3. Progimnazijoje Uniformos įvedamos palaipsniui: kiekvienais metais pirmokai pradeda
dėvėti Uniformą ir ją dėvi iki 8 klasės. Šiems mokiniams Uniformos yra privalomos.
4. Kitų klasių mokiniai gali įsigyti ir dėvėti Uniformas. Sprendimą dėl Uniformų dėvėjimo
gali priimti ir visa klasės bendruomenė.
II SKYRIUS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTAS
5. Privalomas Uniformos komplektas (galima rinktis):
5.1. tamsiai žalios spalvos trikotažinis švarkas su užtrauktuku (toliau – bomberis) ir
Progimnazijos logotipu;
5.2. tamsiai žalios spalvos džemperis su kapišonu ir Progimnazijos logotipu;
5.3. pilkos spalvos polo marškinėliai trumpomis rankovėmis su Progimnazijos logotipu.
6. Uniformos komplektas švenčių, oficialių renginių metu: pilkos spalvos polo marškinėliai
trumpomis rankovėmis ir tamsiai žalios spalvos bomberis.
7. Mokiniams leidžiama dėvėti savarankiškai įsigytus Uniformos analogus, nurodytus nuo 5.1
iki 5.3 punkto, jeigu jų spalva ir išvaizda atitinka Progimnazijos patvirtintą Uniformų dėvėjimo
reglamentą ir yra prisiūtas Progimnazijos logotipas.
III SKYRIUS
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA
8. Mokinys Progimnazijoje pamokų ir pertraukų metu privalo dėvėti Progimnazijos
patvirtintą privalomą Uniformos komplektą.
9. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus.
10. Privalomą Uniformos komplektą (6 punktas) būtina dėvėti per konkursus, viktorinas,
oficialius renginius, šventes, atstovaujant Progimnazijai kitose įstaigose.
11. Uniformos neprivaloma dėvėti:
11.1. netradicinio ugdymo dienomis;
11.2. paskutinę dieną prieš mokinių atostogas;

11.3. oro temperatūrai viršijant nustatytas higienos normas.
12. Uniforma visada turi būti švari ir tvarkinga.
13. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) (toliau – Tėvai) informuoja klasės vadovą, jei
privalomas Uniformos komplektas ar jo dalys suplyšo, buvo kitaip sugadintos ar išaugtos ir mokinys
kurį laiką negali dėvėti Uniformos (kol įsigys naują).
14. Rekomenduojama Uniformą vidinėje pusėje paženklinti savininko vardu.
15. Progimnazijoje organizuojama ilgalaikė akcija „Padovanok uniformą draugui“, kurios
metu išaugtas, bet tvarkingas uniformas galima atnešti klasės vadovui. Socialiniai pedagogai arba
direktoriaus pavaduotojai ugdymui pasirūpina, kad jos atitektų tiems, kam yra reikalingos.
IV SKYRIUS
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO STEBĖSENA, MOKINIŲ SKATINIMAS
BEI ATSAKOMYBĖ
16. Tėvai atsako už tai, kad jų vaikas Progimnazijoje dėvėtų Uniformą.
17. Mokytojai, klasių vadovai, socialiniai pedagogai, administracija bei mokinių savivalda
kontroliuoja, ar mokiniai dėvi Uniformas. Jie gali organizuoti periodinius Uniformų dėvėjimo
patikrinimus.
18. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be Uniformos, informuoja klasės vadovą.
19. Pažeidus Uniformos dėvėjimo reglamentą, taikomos prevencinio poveikio priemonės:
19.1. pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu;
19.2. antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio Tėvais;
19.3. trečią kartą – mokinio įspėjimas raštu, pastaba elektroniniame dienyne.
20. Uniformos nedėvėjimas be pateisinamos priežasties yra prilyginamas mokinių elgesio
taisyklių pažeidimui.
21. Mokinius, kasdien dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės vadovas skatina žodžiu,
pagyrimu, pareiškia padėkas Tėvams įrašu elektroninio dienyno Pagyrimų/ Pastabų skiltyje.
22. Administracija gali paskatinti klasę, pavyzdingai dėvinčią Uniformas, edukacine išvyka
ar pan.
V. SKYRIUS
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ ĮSIGIJIMO TVARKA
23. Už Uniformos įsigijimą yra atsakingi Tėvai.
24. Uniformas Tėvai gali įsigyti parduotuvėje, prekiaujančioje Uniformomis. Parduotuvės
skelbiamos mokyklos interneto svetainėje www.baltupiuprogimnazija.vilnius.lm.lt.
VI. SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
25. Reglamentas gali būti koreguojamas.
26. Reglamentas skelbiamas Progimnazijos interneto svetainėje.
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