
VILNIAUS TUSKULĖNŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS 
DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Vilniaus Tuskulėnų gimnazijos 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. MOKYKLOS MOKINIŲ UNIFORMA 

Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

1-4 klasių mokiniams 

   Mergaitėms 
Šventinė uniforma 

Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynas sijonas arba sarafanas. 
Vienspalvė balta arba pastelinių spalvų palaidinė. 

Kaklaraištis. 

   Berniukams 
Šventinė uniforma 

Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynos kelnės. 
Vienspalviai balti arba pastelinių spalvų marškiniai. 
Kaklaraištis. 

Kasdieninė uniforma 

Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynas sijonas, sarafanas, tamsiai mėlynos 

kelnės ar tamsiai mėlynos spalvos džinsai. 
Pasirinktos spalvos vienspalvė palaidinė,  

marškinėliai ar golfas. 

Kasdieninė uniforma 

Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynos kelnės ar tamsiai mėlynos spalvos 

džinsai. 
Pasirinktos spalvos vienspalviai marškiniai,  

marškinėliai ar golfas. 



5-12 klasių mokiniams 

           Mergaitėms 
           Šventinė uniforma 

 
Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynas sijonas arba tamsiai mėlynos kelnės. 
Vienspalvė balta arba pastelinių spalvų palaidinė. 

Kaklaraištis. 

Kasdieninė uniforma 

Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynas sijonas, tamsiai mėlynos kelnės 

ar tamsiai mėlynos spalvos džinsai. 
Pasirinktos spalvos vienspalvė palaidinė,  

marškinėliai ar golfas. 

     Berniukams 
     Šventinė uniforma 

 
Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynos kelnės. 
Vienspalviai balti arba pastelinių spalvų marškiniai. 

Kaklaraištis. 
. 

Kasdieninė uniforma 

Tamsiai mėlynas švarkas arba tamsiai mėlynas  

megztinis su mokyklos emblema. 

Tamsiai mėlynos kelnės ar tamsiai mėlynos spalvos 

džinsai. 
Pasirinktos spalvos vienspalviai marškiniai,  

marškinėliai ar golfas. 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMAS 

1. Kasdieninė uniforma dėvima visus mokslo metus, išskyrus penktadienį. 
2. Šventinę uniformą būtina dėvėti per šventes ir renginius, atstovaujant mokyklai kitose įstaigose, 
oficialiuose renginiuose ir pan. 

IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

1. Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis. 
2. Mokinio uniformą galima užsisakyti UAB "Lidata"      
Verkių g. 30B, Vilnius    www.lidata.lt 



 

 

 

 
 V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

1. Uniformų dėvėjimo priežiūrą pamokų metu vykdo dalyko mokytojai, o klasių vadovai taiko 
prevencines poveikio priemones (pokalbis su mokiniu, jo tėvais/globėjais; mokinio pokalbis su soc. 
pedagogu ir kt.). 
2. Vieną kartą per mėnesį vykdomi uniformų dėvėjimo patikrinimai. Mokinys, vengiantis dėvėti 
uniformą (pastebėtas be uniformos per 3 patikrinimus), svarstomas Vaiko gerovės komisijoje, kur 
kviečiami mokinio tėvai, ir direktoriaus įsakymu skiriama nuobauda. 


