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VILNIAUS BALSIŲ PROGIMNAZIJOS
MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ REGLAMENTAS
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Mokyklinės uniformos privalomos visiems Vilniaus Balsių progimnazijos (toliau –
Progimnazija) mokiniams.
2. Mokyklinių uniformų reglamentas (toliau – Reglamentas) nustato Progimnazijos mokyklinių
uniformų dėvėjimo tvarką, stebėseną ir atsakomybę, Progimnazijos mokyklinės uniformos
komplektaciją.
II. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA
3. Mokinys Progimnazijoje privalo dėvėti tvarkingą, Reglamente patvirtintą uniformą.
4. Uniforma Progimnazijoje dėvima per visus mokslo metus. Pirmadieniais – ketvirtadieniais
uniforma privaloma, penktadieniais – neprivaloma.
5. Uniforma privaloma renginiuose, taip pat atstovaujant Progimnazijai kitose įstaigose.
III. MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ DĖVĖJIMO STEBĖSENA IR ATSAKOMYBĖ
6. Už Reglamento laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai, klasės vadovas, socialiniai
pedagogai.
7. Mokytojas, pastebėjęs mokinį be mokyklinės uniformos, informuoja klasės vadovą.
8. Klasės vadovas tą pačią dieną įrašo pastabą į elektroninį dienyną.
9. Progimnazijoje periodiškai organizuojama mokyklinių uniformų dėvėjimo stebėsena.
10. Pažeidus mokyklinių uniformų dėvėjimo tvarką:
10.1. pirmą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokiniu;
10.2. antrą kartą – klasės vadovo pokalbis su mokinio tėvais;
10.3. trečią kartą – socialinio pedagogo pokalbis su mokiniu ir mokinio tėvais;
10.4. ketvirtą kartą – įspėjimas raštu.
11. Jeigu mokinys ir toliau nedėvi mokyklinės uniformos, siunčiamas į Vaiko gerovės komisiją, kur
svarstomas jo elgesys.
IV. MOKYKLINĖS UNIFORMOS KOMPLEKTACIJA
12. Privalomoji kasdienio naudojimo komplektacija:
12.1. tamsiai mėlynos spalvos megztukas/liemenė arba tamsiai mėlynos/raudonos spalvos
medvilninis be gobtuvo/su gobtuvu džemperis su Progimnazijos emblema;
12.2. baltos, žydros arba raudonos spalvos polo marškinėliai trumpomis arba ilgomis
rankovėmis;
12.3. berniukams – tamsios spalvos (mėlynos, juodos, pilkos, rudos) vienspalvės kelnės,
išskyrus sportines;
12.4. mergaitėms – languotas sarafanas arba languotas/tamsiai mėlynos spalvos sijonas su
vienspalvėmis pėdkelnėmis arba tamsios spalvos (mėlynos, juodos, pilkos, rudos) vienspalvės
kelnės, išskyrus sportines.
13. Privalomoji šventinio naudojimo komplektacija:
13.1. Renginių metu ir atstovaujant Progimnazijai kitose įstaigose po megztuku dėvimi balti
marškiniai ir ryšimi margi kaklaraiščiai.
14. Leidžiama savarankiškai įsigyti mokyklinių uniforminių drabužių analogus, prie jų
įspaudžiant/prisiuvant Progimnazijos emblemą, kurią galima įsigyti Progimnazijos uniforma
prekiaujančiose įmonėse.

