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MOKINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos mokinių uniformos dėvėjimo
reglamentas

nustato

mokinių

dėvėjimo

uniformos

tvarką.

2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms
simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.
3. Mokinių uniformos privalomos visiems Kauno Juozo Urbšio katalikiškos pagrindinės mokyklos
mokiniams.
4. Mokinių uniformos pradedamos dėvėti nuo rugsėjo 1 d. visus mokslo metus.
5. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų ar kitų su
mokytojais suderintų renginių metu.

II. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA
Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys.
1-4 klasių mokiniams
Privaloma
Mergaitėms

Berniukams

Sarafanas (viršus - pilkas, apačia – raudoni/pilki Švarkas (pilkas), juodos kelnės, kaklaraištis
langeliai) ir kaklaraištis (raudoni/pilki langeliai)

(raudoni/pilki langeliai)

Šventinė
Sarafanas (viršus - pilkas, apačia – raudoni/pilki Švarkas (pilkas), balti marškiniai, juodos kelnės,
langeliai), balta palaidinė, baltos pėdkelnės ir kaklaraištis (raudoni/pilki langeliai)
kaklaraištis (raudoni/pilki langeliai)

5-10 klasių mokiniams
Privaloma
Mergaitėms

Berniukams

Švarkas (pilkas), sijonas (raudoni/pilki langeliai, švarkas (pilkas), juodos kelnės, kaklaraištis –
ne trumpesnis kaip 10 cm virš kelių), II pageidautina (raudoni/pilki langeliai)
trimestrą, kai šalta – juodos kelnės, kaklaraištispageidautina (raudoni/pilki langeliai)
Šventinė
Švarkas (pilkas), sijonas (raudoni/pilki langeliai, Švarkas (pilkas), juodos klasikinės kelnės,
ne trumpesnis kaip 10 cm virš kelių), balta kaklaraištis
palaidinė,

–

pageidautina

(raudoni/pilki

kaklaraištis-pageidautina langeliai)

(raudoni/pilki langeliai)
6. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų metu, taip pat
atstovaujant mokyklą miesto ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti šventinę
mokyklinę uniformą.
7. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu.
8. Mokinių taryba kartą per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo patikrinimą.
9. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų
dėvėjimą.
10. Medžiagas galima įsigyti parduotuvėje „Drobė“, Draugystės g. 15, Kaunas.


Pilka medžiaga – Laivelis 9998



Raudoni/pilki langeliai medžiaga – Žvirblis 9692

11. Uniformų modelių brėžiniai pateikiami priede nr.1
III. PRIEŽIŪRA
12. Už mokinių uniformų dėvėjimo reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, klasės
auklėtojai.
13. Mokytojas, administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja mokinį ir
informuoja klasės auklėtoją.
14. Klasės auklėtojas įspėja mokinį žodžiu ar raštu dėl privalomo uniformos dėvėjimo, informuoja
mokinio tėvus.
III. MOKINIŲ SKATINIMAS
15. Mokinius, kasdien tvarkingai dėvinčius mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina žodiniu
pagyrimu, reiškia Padėkas mokinių tėvams.

16. Mokslo metų pabaigoje mokyklos administracija pareigingiausiai klasei viešai reiškia Padėką.
IV. MOKINIŲ DRAUSMINIMAS
17. Mokiniui, vengiančiam dėvėti uniformą, taikomos šios drausminimo priemonės:
17.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis, pastaba;
17.2. mokinio kvietimas į mokinių tarybos „karštąją kėdę";
17.3. raštiškas mokinio paaiškinimas mokyklos administracijai;
17.4. mokyklos direktoriaus raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas;
18. Visais atvejais klasės auklėtojas informuoja tėvus (globėjus).

V. REGLAMENTO ĮSIGALIOJIMAS
19. Mokinių uniformų dėvėjimo reglamentas įsigalioja nuo 2015 m. rugsėjo 7 d.

