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ŠIAULIŲ „SANTARVĖS“ GIMNAZIJOS
MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Šiaulių „Santarvės“ gimnazijos mokinių uniformų dėvėjimo aprašas nustato mokinių
uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos
tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
II. GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMA
3. Mokinio uniforma – tai mėlynos spalvos džemperis su gimnazijos simbolika.
III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
4. Uniforma dėvima nuo pirmadienio iki ketvirtadienio kiekvieną dieną nuo spalio 1 d. iki
gegužės 1 d.
5. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus,
įskaitas bei atstovaujant gimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
6. Į oficialius gimnazijos renginius be gimnazijos uniformų mokiniai neįleidžiami.Priežiūrą
vykdo klasių auklėtojai, mokinių tarybos prezidentas, mokinių tarybos nariai, neformaliojo švietimo
koordinatorius, socialinis pedagogas.
IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
7. Mokinių uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.
Mokinio uniformą galima įsigyti UAB „SAVITAS STILIUS“, adresu: PC „SAULĖS MIESTAS“,
II aukštas, Tilžės g. 109, 77159, Šiauliai. Mob. tel.: +37068210490.
El. paštas: stilius.savitas@gmail.com
V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA
8. Uniformų dėvėjimo

priežiūrą vykdo dalykų mokytojai,

socialinis

pedagogas,

neformaliojo švietimo koordinatorius, mokinių tarybos prezidentas, mokinių tarybos nariai, o klasių
auklėtojai taiko prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/globėjais; mokinio
pokalbis su socialiniu pedagogu ir kt.).

9. Mokinys, piktybiškai vengiantis nešioti uniformą (pastebėtas be uniformos daugiau, kaip
tris kartus), svarstomas Mokinių tarybos susirinkime.
10. Mokinys gali būti be uniformos pamokų metu, jeigu tą dieną yra jo gimimo diena.
11. Mokytojas turi teisę neįleisti mokinio į pamoką, jeigu jo uniforma neatitinka
reikalavimų ir mokinys neturi raštiško pateisinimo/paaiškinimo iš tėvų. Raštiškas tėvų
pateisinimas/paaiškinimas galioja ne daugiau, kaip dvi kalendorines dienas.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
12. Mokinių uniformos dėvėjimo aprašas esant reikalui gali būti tobulinamas.
13. Už šios tvarkos laikymąsi atsakingas specialusis pedagogas ir mokinių taryba.

