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PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO
TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijos mokinių uniformos (toliau – uniforma) dėvėjimo tvarkos
aprašas nustato uniformos dėvėjimo tvarką Pasvalio r. Pumpėnų gimnazijoje (toliau – gimnazija).

2. Uniforma  –  mokinių  vienybės,  pasididžiavimo  ir  pagarbos  gimnazijai,  jos  tradicijoms
simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

II. UNIFORMOS DALIŲ APRAŠAS

3. Uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro:

Uniformos dalys Mergaitėms / merginoms Berniukams / vaikinams
Viršutinė uniformos dalis

Švarkas Klasikinis mėlynas su atlape įsegtu 
nustatytos formos gimnazijos 
ženkliuku.

Klasikinis mėlynas su atlape įsegtu 
nustatytos formos gimnazijos 
ženkliuku.

Marškiniai Siūti klasikiniai ilgomis ar trumpomis
rankovėmis vienspalviai, pasirinktos 
spalvos, margi;
Palaidinės;
Šventiniai, reprezentaciniai 
marškiniai – balti arba melsvi.

Siūti klasikiniai ilgomis ar 
trumpomis rankovėmis vienspalviai,
pasirinktos spalvos, margi;
Marškinėliai;
Šventiniai, reprezentaciniai 
marškiniai – balti arba melsvi.

Sarafanas Tamsiai mėlynas su languotomis 
kišenėmis.

_

Megztinis Tamsiai mėlynas, su sagomis arba be 
sagų, su įsegtu nustatytos formos 
gimnazijos ženkliuku.

Tamsiai mėlynas, su sagomis arba 
be sagų su įsegtu nustatytos formos 
gimnazijos ženkliuku.

Aksesuarai Neprivalomi. Peteliškė, kaklaraištis, 
juostelė.

Neprivalomi. Peteliškė, kaklaraištis, 
juostelė.

Apatinė uniformos dalis
Kelnės Tamsiai mėlynos, siūtos, klasikinės. Tamsiai mėlynos, siūtos, klasikinės.
Džinsai Tamsiai mėlyni, juodi, kitų spalvų. Tamsiai mėlyni, juodi, kitų spalvų.
Sijonas Tamsiai mėlynas, juodas arba 

languotas. Ne trumpesnis kaip 10 
centimetrų virš kelių, įvairių siluetų.

_

III. UNIFORMOS DĖVĖJIMAS

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną, išskyrus penktadienį.
5. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir kitus renginius, egzaminus, 

įskaitas bei atstovaujant gimnazijai kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
6. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali atvykti gimnazijos savitvarkos dienomis, švaros 

akcijų metu, išvykų bei ekskursijų metu.

IV. UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

7. Uniforma įsigyjama mokinio tėvų lėšomis.



8. Uniformą galima įsigyti internetu: www.8togo.lt; parduotuvėje Vilniuje, VCUP, V a., 
Konstitucijos pr. 16; Kaune, PC Maxima, II a., Pramonės pr. 29.

9. Dėvėtų uniformų galima įsigyti uniformų mugėje, kuri vyksta gimnazijoje mokinių vasaros 
atostogų metu.

V. UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA

10. Uniformos dėvėjimo priežiūrą vykdo klasių vadovai. Mokinys, piktybiškai vengiantis 
dėvėti uniformą, svarstomas gimnazijos Vaiko gerovės komisijoje, jam gali būti skirta drausminė 
nuobauda pagal Gimnazijos darbo tvarkos taisykles. 

__________________

PRITARTA
Gimnazijos tarybos
2015 m. rugpjūčio 31 d. protokoliniu nutarimu Nr. 3 

http://www.8togo.lt/

