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ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS 

MOKYKLINĖS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS  

 

 

I SKYRIUS 

BENDROSIOS NUOSTATOS 

 

1. Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos mokinių mokyklinės uniformos dėvėjimo 

tvarkos aprašas nustato mokinio uniformos dėvėjimo tvarką. 

2. Mokinio uniformą (toliau Uniforma) – pagarbos mokyklai ir jos tradicijoms išraiška, 

vidinės kultūros, estetinio skonio ugdomoji dalis. 

 

II SKYRIUS 

ŠILUTĖS R. KATYČIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS MOKINIO/-ĖS UNIFORMA 

 

 

3. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, patvirtintas 

Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos tarybos. 

4. Uniformą sudaro:  

I-IV klasių mokiniams 

 

PRIVALOMA 

Mergaitėms Berniukams 

Languotas sarafanas su mokyklos emblema. Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos 

emblema. 

REKOMENDUOJAMA 

Palaidinė arba golfas. Tamsios spalvos kelnės arba džinsai.  

Marškiniai arba golfas. 

Kaklaraištis. 

 

V-X klasių mokiniams 

 

PRIVALOMA 

Mergaitėms, merginoms Berniukams, vaikinams 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos 

emblema. 

Tamsiai mėlynas švarkas su mokyklos 

emblema. 

REKOMENDUOJAMA 

Languotas sijonas. 

Palaidinė arba golfas. 

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai.  

 

Tamsios spalvos kelnės arba džinsai.  

Marškiniai arba golfas. 

Kaklaraištis. 

 

5. Dėl Uniformos modelio ir /ar spalvų pakeitimo mokinių tėvai (globėjai) gali kreiptis į 

Šilutės r. Katyčių pagrindinės mokyklos tarybą. 

 



III SKYRIUS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA 

 

6. Pirmos klasės mokiniai Uniformą pradeda dėvėti kiekvienų mokslo metų spalio 1 d. 

7. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus. 

8. Be Uniformos į mokyklą mokinys gali atvykti įvairių akcijų, išvykų, ekskursijų ar kitų, 

su mokytojais suderintų, renginių metu. 

9. Valstybinių, mokyklos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, egzaminų metu, taip 

pat atstovaujant mokyklą rajoniniuose, respublikiniuose, tarptautiniuose renginiuose, mokiniai 

privalo dėvėti Uniformą. 

 

IV SKYRIUS 

UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS 

 

10. Uniformą perka mokinių tėvai. 

11. Šilutės r. Katyčių pagrindinei mokyklai Uniformas siuva UAB „Aukso siūlas“. 

12. Mokinių tėvai (globėjai) gali reikalavimus atitinkančią Uniformą įsigyti ir kitose vietose. 

 

V SKYRIUS 

UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA 

 

13. Už Uniformos dėvėjimą bei tvarkingumą atsako mokiniai ir jų tėvai (globėjai). 

14. Klasių vadovai kontroliuoja kaip jų klasių mokiniai dėvi Uniformą. 

15. Mokiniui vengiant dėvėti Uniformą, klasės vadovas įspėja mokinį ir informuoja jo tėvus 

(globėjus). 

16. Jei mokinys neatsižvelgia į gautą įspėjimą, jam taikomos Šilutės r. Katyčių pagrindinės 

mokyklos Poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams tvarkoje numatytos 

priemonės. 

 

___________________________   


