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UTENOS VYTURIŲ PROGIMNAZIJOS  
MOKINI Ų UNIFORMOS DĖVĖJIMO  

TVARKOS  APRAŠAS 
 
 
 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 
 
1. Utenos Vyturių progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato mokinių 
uniformos dėvėjimo tvarką.  
2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos mokyklai, jos tradicijoms 
simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.  
 

II. PROGIMNAZIJOS MOKINI Ų UNIFORMA  
 
3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys (1 priedas).  
3.1. Mokiniams privaloma: pasirinkto modelio megztukas ir emblema.  
3.2. Kitos mokinio uniformos dalys pagal pateiktus eskizus pasirenkamos laisvai.  
 

III. MOKINI Ų UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 
 
4. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.  
5. Mokinio uniformą progimnazijai siuva UAB „LIDATA“  
Verkių g. 30B, Vilnius, LT-09108  
Tel. (8~5) 276 06 38  
Tel./ faks. + 370 5 273 06 56  
Interneto svetainė – www.lidata.lt  
6. Informaciją apie uniformos įsigijimą galima rasti Vyturių progimnazijos internetinėje svetainėje 
www.vyturiai.utena.lm.lt skyrelyje „Informacija tėveliams“.  
7. Mokinio uniformą galima įsigyti uniformų mugėje „Uniforma pigiau“, kuri vyksta mokykloje 
visus mokslo metus.  
 

IV. MOKINI Ų UNIFORMOS DĖVĖJIMAS  
 
8. Uniforma dėvima nuo pirmadienio iki ketvirtadienio visus mokslo metus išskyrus penktadienį. 
Penktadienį mokiniai gali ateiti be uniformos.  
9. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius bei atstovaujant 
progimnazijai už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.  
10. Dėvėdami uniformą mokiniai rengiasi kukliai, dalykiškai (be įmantrių papuošalų, blizgučių, 
užrašų ar aplikacijų ant drabužių).  
11. Be mokinio uniformos į progimnaziją mokinys gali atvykti išvykų, ekskursijų dienomis ar į 
kitus su mokytojais suderintus renginius.  
12. Už mokinio uniformos dėvėjimo tvarką atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai), 
mokytojai, klasės auklėtojas.  
13. Rekomenduojama uniformos vidinę pusę paženklinti savininko vardu, pavarde, klase ar pan.  



 
V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS  

 
14. Mokinio uniformos dėvėjimo tvarka įsigalioja nuo Utenos Vyturių progimnazijos direktoriaus 
įsakymo dėl mokinio uniformos nešiojimo tvarkos patvirtinimo dienos.  
15. Mokinio uniformos privalomos dalys ar nešiojimo tvarka gali keistis tik esant bendram mokinių, 
mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų susitarimui.  
 

_______________________________ 


