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įsakymu Nr. VĮ-51   

PLUNGĖS „RYTO“ PAGRINDINĖ MOKYKLA 

MOKINIŲ MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO IR ĮSIGIJIMO TVARKOS APRAŠAS  

1. Mokiniai mokykloje privalo  nuo 2019 m. rugsėjo 1 d. dėvėti mokyklos tarybos patvirtintą uniformą: 

 

PAPILDOMAI  DĖVIMA ( NEPRIVALOMA) PAPILDOMAI  DĖVIMA ( NEPRIVALOMA) 

1 – 4 kl. mergaitėms, jei tėvai pageidauja, 

gali pirkti ir megztukus su mokyklos 

emblema. 

5 – 6 kl. mokiniai gali vilkėti ir pradinėse klasėse 

įsigytą uniformą. 

 

PRIVALOMA PRIVALOMA 

1- 4 klasių mokiniai 5- 10 klasių mokiniai 

KASDIEN 

Mergaitėms: 

 sarafanai; 

 bordo  arba baltos spalvos polo marškinėliai 

(trumpomis arba ilgomis rankovėmis). 

Berniukams: 

 bordo  spalvos  megztiniai (su sagomis arba 

užtrauktuku) su mokyklos emblema; 

 bordo arba balti  polo marškinėliai (ilgomis 

arba trumpomis rankovėmis); 

 juodos spalvos kelnės, džinsai . 

 

 

 

 

 

 

ŠVENČIŲ METU 

 Mergaitėms – sarafanai ir baltos palaidinės, 

kaklaraiščiai. 

 Berniukams – bordo spalvos  megztiniai su 

mokyklos emblema, juodos kelnės, balti 

marškiniai, kaklaraištis. 

 

 

KASDIEN 

Mergaitėms: 

 bordo spalvos  megztiniai su mokyklos 

emblema (su užtrauktuku arba 

sagomis); 

 bordo arba baltos spalvos polo 

marškinėliai (trumpomis arba ilgomis 

rankovėmis); 

 juodi sijonukai arba juodos  kelnės, 

džinsai. 

Berniukams: 

 bordo  spalvos  megztiniai su mokyklos 

emblema  (su sagomis arba 

užtrauktuku); 

 bordo arba balti  polo marškinėliai 

(ilgomis arba trumpomis rankovėmis); 

 juodos kelnės, džinsai . 

ŠVENČIŲ METU  

 Mergaitėms – bordo spalvos  megztiniai 

su mokyklos emblema, baltos 

palaidinės, kaklaraiščiai, juodos spalvos 

sijonas. 

 Berniukams – bordo spalvos  megztiniai 

su mokyklos emblema, juodos kelnės, 

balti marškiniai, kaklaraištis.  

 



 

2. Mokinys privalo dėvėti tvarkingą, švarią uniformą visus mokslo metus. 

3. Šventinė uniforma privaloma per valstybines ir mokyklines šventes, atstovaujant mokyklą kitose 

įstaigose ar oficialiuose renginiuose, PUPP. 

4. Būtina mokyklinę uniformą (vidinėje pusėje) paženklinti savininko skiriamuoju ženklu (klasė, 

inicialai, vardas ir pan.). 

5. Negalima uniformos puošti segėmis, grandinėlėmis bei kitais aksesuarais, keisti uniformos modelio, 

dėvėti suplyšusias, aplikacijomis puoštas kelnes. 

6. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti vykstant kultūrinei, meninei, pažintinei bei socialinei 

veiklai. 

7. Mokiniams, pažeidusiems uniformos dėvėjimo taisykles, bus taikomos drausminės auklėjamojo 

poveikio priemonės, numatytos mokinių elgesio taisyklėse. 

8. Mokyklinė uniforma įsigyjama tėvų ( globėjų, rūpintojų) lėšomis pagal kiekvienų mokslo metų  

pabaigoje sudaromą grafiką. 

9. Mokiniai, priimti į mokyklą  mokslo metams jau prasidėjus, privalo uniformą įsigyti tarpininkaujant  

klasės vadovui ar soc. pedagogui per vieną mėnesį nuo atvykimo į mokyklą dienos. 

10.  Išvykstantys į kitas mokyklas ar baigiantys mokyklą mokiniai gali patys padovanoti ar parduoti  

kitiems mokiniams savo uniformą arba kreiptis į klasės vadovą ar socialinį pedagogą dėl dovanojimo 

ar pardavimo. 

11. Esant ekstremalioms oro sąlygoms, vadovaujantis direktoriaus įsakymu, privalomas mokyklinės 

uniformos dėvėjimas laikinai gali būti atšauktas. 

12. Uniformas, atitinkančias nustatytus mokyklos modelius, tamsios spalvos kelnes, sijonus, polo 

marškinėlius galima įsigyti, pasisiūti ir kitose vietose. Svarbu, kad savarankiškai įgytos uniformos 

atitiktų modelį ir spalvą. 

13.  Šios taisyklės gali būti keičiamos mokyklos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos 

savivaldos  institucijų pasiūlymus. 

___________________________________ 


