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MOKINIŲ UNIFOIĮMOS DĖVEJIMO TVARKOS APRAŠAS

I.

IŠIČNDROSIOS NUOSTATOS

/'\l1_\l\'ŠČlĮ]

Antano lšttranausko pagrindines mokyklos mokinių Lmilormos dėvėjimo tvarkos
aprasas nustato mokinių unilbrmos deveiimt) tvarką.
Mokinių Liniforma mokinių vienybės. pasididžiavimo ir pagarbos mokyklanios tradieijoms
simbolis. kultūringo elgesio. aprangos kultūros. estetinio skonio ugdymo Llalis.
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.\lokinių unilormu tai
Išairanausktw pzųyzrintlines

nustat}to paxytlžio unilormąi. kuriai pritarta Atųkseių .Antano
mokyklos Mokyklos teirybos 2016 m. rugsejo 21 d. posėdžio
protokolo Nr. Vl-4 nutarimu. yra privaloma kiekvienam Anykščių Antano Baranausko
pagrindinės mokyklos mokiniui.
Iormos ttprįlš) mas:
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spalvos nesportines kelnes arba
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NIOKINIĮL* UNIIVORNIOS

arba gollíts

ĮSIGIJIMO SĄLYGOS

Mokinių unilorIiiu isigįyituittl Inokinių lglobeitt. rūpintoiu) lesomis.
Nlokinių Liniloriiizt mokyklaii siuxu [AB „SAVITAS STILIUS“
Adresas; Vilniaus g. 126. IĮIV 76291_ Šiaulíeii. lietuva
lel/lax.: 4370 4] 52-6l›81
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PZĮŠIZISZ
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lnlormaeíją apie uniformos jsigíjimą galima rasti Anykščių Antano Baranausko pagrindinės
mok) klos internetineįje svetaineje vvvvvv.baranauskasanvksciai.lm.lt skyrelyje .Įlevzmisí
į
lšvykstantys kitas mokyklas ir/ar baigę mokyklą mokiniai gali padovanoti ar parduoti
uniforma kitu mokyklos klasių mokiniams,
i

MoKiNititrNiFoRMosnF:

iv.

1:.iiMAs

Llgdvino proeest) metu visi mokiniai privalo kasdien vilkėti tvarkinga Linilormzi.
Devedami uniforma mokiniai rengiasi kukliai. dalyk 'ai (be imantriti papuošalų. bli/gučių.
užrašų ar tiplikaeijų ant d I`Lll7LI7lLĮ).
Tvlolvinitti privalo deveti uniforma dalyvaudami mokvklos šventese. tttstovaudami mokyklai
olieialitiose renginiuose tolimpiatlose. konkursuose. šveniese. susitikimuose ir pan.) mieste.
rajone ar respublikoje jeigu lvlltllp nenurodo klases vadovas ar mokvklos administraeijit›s
atstovas.
.17 mokiniu uniformos devejimo tvarka atsakingi mokiniai. mokinių tevai (globėjai.
rūpintoitii). mok) tojai. klases aukletojas.
Rekomenduojama unilormos v idine puse paženklinti savininko vardu. pavarde. klase ar pan.
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MOKINIŲ SKATINIMAS

lvlokinjtç). kasdien tvarkingai dėvinti uniforma. klasės auklettįjas skatina pagyrimu. padeka
tevams,
Klasei. nuolat tvarkingai devinčitti uniformas. administracija gali skirti padėka. prizus.

PAREIGOS IR i\'l`SAK()1\/1YB13`.

\'1.

lo. Mokinių pareigos ir alsakom) be:
16.1. Visi mokyklos mokiiiizii privalo laikytis sios mokinių uniformos devejimt) tvarkos.
16.2, lylokiniams. nesilaíkaintiems šių taisykliu taikomos drausmines nuobaudos.
16.11. Pirma karta be pateisinamos priežasties nedėvintis mokinių uniformos mokinvs
ispejamtis žodžiu.
16.7
Pastebettis antra kttrttt raso pasiaiskinimų klases vadovui.
177.
16.
sistemingai uniformos nedevejimaj informuojami mokinio tevai (globejai.
rūpintojtii); reiškiamas direktoriaus įspėjimas; mokims svarstomas direkeines
tar_v bos posėdyje.
Mokytojų pareigos ir atsakomybe:
17.1. Mokytojai privalo vykdyti mokinių uniformų dėvėjimo kontrolę pamokų
metu.
17.3. Pirma karta žodžiu ispeja mokinj. nesilaikantj mokinių uniformos devejimo tvarkos.
'\ntr;i karta inlormtit i klases vadovų.
Klases tiukletojo DLIFClgOS ir atsakomv be:
18.1. Klases aukletojas bendratliirlwiaudamas su mokytojais. vykdo mokinių unilornios
deveiimtv kontrole pamokų ir renginių metu.
18.2. Su tiiliksuotu mokinių unilornios deviejimo tvarkos pažeidimu ir nuobaudai klases
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vadovas supažindina mokinio tevas (globejus. rūpintojus).

l”. lev u pareigos ir atsakomv be:
19.1.

Ielelonu ;ir pranesima elektroninitiiiie dienvvne. nurodvdtiiiitts priežastj. ini`t›i'mtiojtt
lvllkl mokinvs tų diena
nedeves mokinių uniformos.

klases aukletoja.
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ciėvėjimo tvarka įsigalioja nuo Antano Baranausko pagrindinės mokyklos
dė] mokiniai uniiiirnuu Liėvdįiimo tvarkos pan irtinimo dicnos.
71,\Iol×iniL1 unilormox prixnloiiiox daly ar IICŠiOjiIIILW hiirkzi gali keistis tik osam bcndrum
mokiniu. mokinių ic\ u (glohįįjų. l`Ll|1iI]iU›il`I). l11k>ix_\It[iLĮ susilurimui.
kiil`Lžišiül`iįlllS iSįlk_\11]0

