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ŠALČININKŲ RAJONO JAŠIŪNŲ „AUŠROS“ GIMNAZIJA 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

  

Remiantis gimnazijoje įsigalioja privaloma visose klasėse mokyklinės uniformos dėvėjimo tvarka, 
Šalčininkų r. Jašiūnų „Aušros” gimnazijos tarybos 2015 m. gegužės 20 d. posėdžio protokolas Nr. 
V4-5) nutarimu. Gimnazijos įvaizdžio bei ugdymo proceso dalis tampa vieningo modelio mokyklinė 
uniforma.  

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

1. Gerbti gimnazijos simbolius ir visokeriopai formuoti gerą jos įvaizdį. 

2. Gimnazijos uniformą privalo dėvėti visi gimnazijos moksleiviai. 

3. Uniforma privaloma su simbolika, Jašiūnų „Aušros“ gimnazijos ženkliuku. 

II. UNIFORMOS PASKIRTIS 

4. Skatinti ir įpareigoti mokinius prisiimti atsakomybę už savo gimnaziją, jos įvaizdį visuomenėje. 

5. Ugdyti mokinių elgesio kultūrą. 

6. Mažinti socialinę atskirtį tarp gimnazijos mokinių. 

III. REIKALAVIMAI GIMNAZIJOS UNIFORMAI  IR IŠVAIZDAI 

  

Uniformos dalys Merginos Vaikinas 

Viršutinė uniformos 
dalis 

    

Švarkas Klasikinis mėlynas 

  

Klasikinis mėlynas 

Megztinis   Tamsiai mėlynos spalvos 



Palaidinės, marškiniai Klasikinės palaidinės ilgomis ir trumpomis 
rankovėmis  vienspalvės , 
pasirinktinos  spalvos. 

  

Šventinė  , reprezentacinė palaidinė - 
balta. 

  

Trumpom rankovėmis marškiniai  su 
prisegtu gimnazijos ženkliuku. 

Klasikiniai marškiniai ilgomis ir 
trumpomis rankovėmis  vienspalviai , 
pasirinktinos spalvos. 

  

Šventiniai,  reprezentaciniai marškiniai- 
balti. 

  

Trumpom rankovėmis 
marškiniai  prisegtu gimnazijos 
ženkliuku. 

  

Aksesuarai Peteliškė, kaklaraštis, juostelė. Peteliškė, kaklaraštis. 

Ženkliukas Su gimnazijos simbolika Su gimnazijos simbolika 

Apatinė uniformos dalis     

Kelnės   Klasikinės kelnės tamsiai 
mėlynos-  šventinė, reprezentacinė, 
uniformos dalis ). 

Džinsai Klasikiniai , tamsiai mėlyni 

  

Klasikiniai, tamsiai mėlyni 

Sijonas Languotas sijonas - šventinė, 
reprezentacinė, uniformos dalis ). 

Galimi vienspalviai sijonai eilinę mokslo 
metų dieną. 

  

  

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS 

7. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, 10 dienų per mokslo metus organizuoti 
netradicines dienas - „Diena be uniformos“ (aprangos kodą ir stilių, siūlo mokiniai).  
8. Uniformą būtina dėvėti per šventes, konkursus, viktorinas ir pan., egzaminus, įskaitas bei 
atstovaujant mokyklą už jos ribų kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan. . 
9. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti mokyklos savitvarkos dienų ar  švaros akcijų metu, 
išvykų bei ekskursijų metu. 
10. Dalykų mokytojai vykdo uniformų dėvėjimo priežiūrą, o klasių auklėtojai taiko prevencines 
poveikio priemones pagal mokyklos vidaus tvarkos taisykles. 

  

  

 


