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 ŠILALĖS SIMONO GAUDĖŠIAUS GIMNAZIJOS   

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilalės Simono Gaudėšiaus gimnazijos gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarka nustato 

gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarką. 

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

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

 

II. GIMNAZISTO UNIFORMA 

 

3. Gimnazisto uniformą sudaro nustatytos spalvos ir modelio švarkas ir gimnazijos ženkliukas. 

 

III. GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 
4. Visi gimnazijos mokiniai gimnazijoje privalo pirmadieniais – ketvirtadieniais dėvėti 

tvarkingą gimnazisto uniformą. 

5. Uniforma taip pat privaloma per egzaminus, įskaitas, oficialius renginius bei atstovaujant 

gimnazijai. 

6. Be uniformos gimnazijos mokiniai gali ateiti: 

- penktadieniais;  

- į išvykas ir ekskursijas, jeigu dėvėti gimnazisto uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos 

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

- į gimnazijos poilsio vakarus; 

- nuo birželio 1 d.; 

- kitais gimnazijos direktoriaus įsakymu nustatytais atvejais. 

7. Gimnazistas, dėl sveikatos ar kitų nenumatytų aplinkybių negalintis dėvėti uniformos, rašo 

motyvuotą prašymą direktoriui. 

 

III. UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS 
 
 

8. Gimnazisto uniforma įsigyjama gimnazistų tėvų lėšomis, o gimnazistams iš socialiai remtinų 

šeimų, esant galimybei, uniformoms įsigyti taikomos nuolaidos. 
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9. Visi mokiniai, ketinantys mokytis gimnazijoje, gimnazisto uniformą privalo įsigyti iki     

rugsėjo 1 d. 

10. Gimnazistai, atvykę į mokyklą prasidėjus mokslo metams, gimnazisto uniformą privalo įsigyti 

per vieną mėnesį nuo atvykimo į gimnaziją dienos. Iki uniformos įsigijimo rekomenduojama 

dėvėti vienspalvį, artimą gimnazisto uniformai, švarką. 

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

gimnazisto uniformą jaunesniųjų gimnazijos klasių mokiniams. 

 
IV. GIMNAZISTŲ PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ 

 
 
12. Visi gimnazijos mokiniai privalo laikytis šios gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarkos. 

13. Gimnazistams, nesilaikantiems gimnazisto uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos tokios 

drausminės nuobaudos: 

- klasės auklėtojo įspėjimas; 

- tėvų iškvietimas pokalbiui į gimnaziją; 

- direktoriaus įsakymu pareikštas griežtas papeikimas; 

- svarstymas gimnazijos taryboje; 

- mokymosi sutarties nutraukimas. 

14. Be uniformų mokiniai neaptarnaujami gimnazijos bibliotekoje, raštinėje. 

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 
 
15. Ši tvarka gali būti keičiamos gimnazijos direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į gimnazijos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 
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