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KAUNO ,,RYTO” PRADINĖS MOKYKLOS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos (toliau – mokykla) mokinio uniformos dėvėjimo 

tvarkos aprašas (toliau - Aprašas) nustato mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo tvarką.   

2. Mokinio uniforma – tai mokinių vienybės, pasididžiavimo, pagarbos mokyklai ir jos 

tradicijoms simbolis. 

 

II SKYRIUS 

MOKYKLOS MOKINIO UNIFORMA IR JOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 
 

3.  Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys: 

3.1. šventinę mokinio uniformą sudaro: 

 

Mergaitėms: Berniukams: 

 Tamsiai vyšninės (bordo)  spalvos žaketas 

su mokyklos emblema 

 Tamsiai vyšninės (bordo) spalvos sarafanas 

su mokyklos emblema  

 Geltonos spalvos polo marškinėliai su 

mokyklos emblema 

 Juostelė 

 Vienspalvės kūno spalvos pėdkelnės 

 

 Tamsiai vyšninės (bordo) spalvos žaketas su 

mokyklos emblema 

 Juodos spalvos kelnės 

 Geltonos spalvos polo marškinėliai su 

mokyklos emblema 

 Varlytė 

 

3.2. kasdieninę mokinio  uniformą sudaro: 

Mergaitėms: Berniukams: 

 Tamsiai vyšninės (bordo)  spalvos žaketas 

su mokyklos emblema 

 Tamsiai vyšninės (bordo) spalvos sarafanas 

su mokyklos emblema  

 Geltonos spalvos polo marškinėliai (ilgomis 

arba trumpomis rankovėmis) su mokyklos 

emblema 

 

 Tamsiai vyšninės (bordo) spalvos žaketas su 

mokyklos emblema  

(arba liemenė su mokyklos emblema) 

 Juodos spalvos kelnės arba džinsai 

 Geltonos spalvos polo marškinėliai (ilgomis 

arba trumpomis rankovėmis) su mokyklos 

emblema 

 

 



 
 

4. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis iki kiekvienų mokslo metų 

rugsėjo 15 d.  

5. Mokinio uniformą galima įsigyti UAB„Garlita“ (elektroninėje parduotuvėje 

https://e-shop.garlita.lt/ arba atvykus į UAB “Garlita” (Stadiono g. 2, Rinkūnų k.,  Kauno raj.) 

Tel. +370 37 393893. El. paštas: eprekyba@garlita.lt). 

 

 

III SKYRIUS 

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

 

6. Visi mokyklos mokiniai privalo ugdymo proceso metu vilkėti pilną tvarkingą 

mokinio uniformos komplektą. 

7. Visi mokyklos mokiniai privalo mokykloje persiauti lauko avalynę (sportinė apranga 

ir avalynė dėvima tik per sporto užsiėmimus). 

8. Mokinio uniformos neprivaloma dėvėti: 

8.1.  neformaliojo švietimo būrelių metu; 

8.2.  klasės renginiuose, išvykose, ekskursijose, jei dėvėti  nenurodo klasės vadovas ar 

mokytojas; 

8.3.  klasės vadovui ar mokytojui leidus, kituose mokyklos renginiuose arba kitais klasės 

mokinių elgesio taisyklėse numatytais atvejais. 

 

IV SKYRIUS 

MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

9. Mokinių uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai, socialinis pedagogas, 

administracija, dalykų mokytojai.  

10. Kartą per mėnesį socialinis pedagogas vykdo uniformų dėvėjimo kontrolę.  

11. Mokiniams, nesilaikantiems uniformos dėvėjimo tvarkos, taikomos mokinių elgesio 

taisyklėse nustatytos drausminės priemonės (klasės vadovo ar socialinio pedagogo įspėjimas 

žodžiu ar įspėjimas (pastaba) raštu el. dienyne,  klasės vadovo ar socialinio pedagogo pokalbis su 

mokinio tėvais (globėjais).  

 

V SKYRIUS 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

 

12. Kauno ,,Ryto“ pradinės mokyklos mokinio uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas yra 

Mokymo sutarties su mokykla priedas.  

13. Klasių vadovai mokinius ir mokinių tėvus pakartotinai su šiuo Aprašu supažindina  

kiekvienų mokslo metų pradžioje. 

14. Šis Aprašas gali būti keičiamas direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į mokyklos 

savivaldos institucijų pasiūlymus. 

 

__________________ 
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