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Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių  uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas 

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS 

 1. Panevėžio Rožyno progimnazijos mokinių uniformos dėvėjimo tvarkos aprašas nustato 

mokinių uniformos dėvėjimo tvarką. 

 2. Mokinio uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos progimnazijai, jos 

tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.  

 

II. PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKA  

1. Visi progimnazijos mokiniai privalo dėvėti tvarkingą uniformą nuo 2013 m. rugsėjo 2 d. 

2. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys. 

 

PRIVALOMA 

Jaunesniosioms mergaitėms Jaunesniesiems berniukams 

 Šviesiai pilkas  švarkas su mokyklos 

emblema. 

 

  Šviesiai pilkas  švarkas su mokyklos emblema. 

 

REKOMENDUOJAMA 

  Palaidinė  arba golfas. 

  Tamsios spalvos kelnės arba džinsai. 

   Languotas sarafanas, kaklaskarė. 

  

   Marškiniai arba golfas. 

   Tamsios spalvos kelnės arba džinsai.  

   Languota liemenė, kaklaraištis. 

 

 

PRIVALOMA 

Vyresniosioms mergaitėms Vyresniesiems berniukams 

 Šviesiai pilkas  švarkas arba megztinis su 

mokyklos emblema. 

 

  Šviesiai pilkas  švarkas arba megztinis su 

mokyklos emblema. 

 

REKOMENDUOJAMA 

  Palaidinė arba  golfas. 

  Tamsios spalvos kelnės arba  džinsai. 

  Languotas sijonas, kaklaskarė. 

 

  Marškiniai arba golfas. 

  Tamsios spalvos kelnės arba džinsai.  

   Languota liemenė, kaklaraištis. 

 

 



3. Valstybinių, progimnazijos švenčių, konkursų, reprezentacinių renginių, taip pat atstovaujant 

progimnaziją miesto  ir respublikiniuose renginiuose, mokiniai privalo dėvėti mokyklinę 

uniformą (rekomenduojama mergaitėms ir merginoms dėvėti vienspalves klasikines 

palaidines, berniukams ir vaikinams – vienspalvius klasikinius marškinius). 

4. Uniforma dėvima kiekvieną dieną visus mokslo metus, išskyrus paskutinį kiekvieno mėnesio 

penktadienį, kuris skiriamas uniformos skalbimui, valymui. 

5. Be uniformos mokinys į mokyklą gali atvykti švaros akcijų, išvykų bei ekskursijų, 

netradicinių dienų metu. 

6. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti  skiriamuoju simboliu. 

7. Prie uniformos gali būti derinami kuklūs papuošalai. 

8.  Šukuosena, manikiūras turi būti kuklūs, neiššaukiantys. 

 

III. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS 

1. Klasių auklėtojai, mokytojai, mokinių tėvai (globėjai) kontroliuoja mokyklinių uniformų 

dėvėjimą. 

2.  Mokinių aktyvo  taryba 3 kartus per mėnesį vykdo mokyklinių uniformų dėvėjimo 

patikrinimą.  

3. Vengiantiems dėvėti  uniformą mokiniams taikomos prevencinės poveikio priemonės (klasės 

auklėtojo pokalbis su mokiniu, jo tėvais/ globėjais; mokinio pokalbis su socialiniu pedagogu; 

raštiškas mokinio paaiškinimas progimnazijos administracijai; progimnazijos direktoriaus 

raštiška pastaba, papeikimas, griežtas papeikimas). 

4. Mokinį, kasdien tvarkingai dėvintį mokyklinę uniformą, klasės auklėtojas skatina pagyrimu, 

padėka tėvams. 

5. Mokslo metų pabaigoje pareigingiausia klasė paskatinama (progimnazijos administracija 

reiškia Padėką) . 

 

 

     IV. MOKINIŲ UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS  

1.    Mokinio uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis.  

2.    Mokinio uniformą galima įsigyti uniformų mugėje „Uniforma pigiau”, kuri vyksta 

mokykloje visus  mokslo metus (informaciją galima rasti progimnazijos internetiniame 

puslapyje) http://www.rozyno.panevezys.lm.lt ) , „Uniformų mugėje“, kuri vyksta kiekvienų 

mokslo metų pabaigoje.  

3.    Norintys įsigyti naują  uniformą gali kreiptis į  UAB "ManoVita". 

 Parduotuvė yra Panevėžyje, Klaipėdos  g. 36. 

 Darbo laikas: antradienis – penktadienis 10:00–18:00 val., šeštadienis – 9:00–15:00 val.  

Tel. 8 -45 46 35 96 Panevėžys 

Mob. 8 64839991 Panevėžys 

El. p. manovita.pan@gmail.com 

 

 Renginiai 

 Tradiciniai renginiai  

  

http://www.rozyno.panevezys.lm.lt/
mailto:manovita.pan@gmail.com
http://saltinio.lt/category/renginiai/
http://saltinio.lt/category/tradiciniai-renginiai/

