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KAIŠIADORIŲ R. ŽASLIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS
MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROJI DALIS

1. Mokinio uniforma — pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška,  
bendruomeniškumo, elgesio kultūros, estetinio skonio ugdymo būdas.

2. Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės mokyklos (toliau – Mokykla) mokyklinės 
uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokyklinės uniformos 
dėvėjimo tvarką. 

3. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Kaišiadorių r. Žaslių pagrindinės 
mokyklos mokiniams.

II. UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA

4. Mokiniai Mokykloje privalo dėvėti tvarkingą, mokyklos patvirtintą uniformą:
4.1.  kasdienis variantas: 
1–4 klasių mergaičių  – mokyklinis švarkas su mokyklos emblema, šviesi vienspalvė 

palaidinė, rekomenduojama kaklaraištis, sarafanas, sijonas arba kelnės.
5–10 klasių mergaičių – mokyklinis švarkas su mokyklos emblema, šviesi vienspalvė 

palaidinė, rekomenduojama kaklaraištis, sijonas arba kelnės.
1–10 klasių berniukų – mokyklinis švarkas su mokyklos emblema, šviesūs vienspalviai 

marškiniai, rekomenduojama kaklaraištis, kelnės. 
4.2.  šventinis variantas (priedas): 
1–4 klasių mergaičių  – mokyklinis švarkas su mokyklos emblema, balta palaidinė, 

kaklaraištis, mokyklinis arba jį atitinkantis sarafanas arba sijonas. 
5–10 klasių mergaičių – mokyklinis švarkas su mokyklos emblema, balta palaidinė, 

kaklaraištis, mokyklinis arba jį atitinkantis sijonas. 
                  1–10 klasių berniukų – mokyklinis švarkas su mokyklos emblema, balti marškiniai, 
kaklaraištis, tamsios spalvos kelnės. 

5. Mokyklos emblema tvirtinama kairėje  švarko pusėje.
6. Šventinė uniforma privaloma šventinių renginių metu, atstovaujant Mokyklai

kitose įstaigose bei oficialiuose renginiuose, pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo metu. 
7. Klasės vadovas kontroliuoja, ar mokiniai dėvi mokyklinę uniformą. 
8. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti išvykų, ekskursijų, neformaliojo 

švietimo užsiėmimo ar kitu su mokytojais suderintu metu.
9. Naujai į mokyklą atvykęs mokinys uniformą privalo įsigyti per mėnesį. 

III. UNIFORMOS ĮSIGYJIMO TVARKA

10. Uniforma įsigyjama mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) lėšomis.



11. Uniformos įsigyjamos: 
UAB „Lidata“

Verkių g. 30B, Vilnius, LT-09108
Tel. (8~5) 276 06 38

Tel./ faks. + 370 5 273 06 56
Mob.: + 370 686 61715

El. p. - direktorius@lidata.lt
Interneto svetainė – www.lidata.lt. (http://uzsakymai.lidata.lt/indexld.php?mid=124)

 arba prisijungus asmeniniu kodu prie mokyklos elektroninio dienyno.

IV. ATSAKOMYBĖ

12. Visi mokiniai privalo laikytis šio Aprašo reikalavimų.
13. Už Aprašo reikalavimų laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, 

rūpintojai), klasių vadovai.
14.  Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos drausminimo poveikio 

priemonės, numatytos Mokyklos mokinių skatinimo ir drausminimo tvarkoje.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Aprašas tvirtinamas Mokyklos direktoriaus įsakymu suderinus su Mokyklos taryba.
16. Su Aprašu klasių vadovai supaž indina mokinius, tėvus (globėjus, rūpintojus). 

_________________________
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                 priedas
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