KLAIPĖDOS LICĖJAUS MOKINIO UNIFORMŲ DĖVĖJIMO TVARKA
I. BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Klaipėdos licėjaus mokinių uniformos dėvėjimo tvarka (toliau - tvarka)
apibrėžia kasdienę ir šventinę mokinių uniformą, nustato jos dėvėjimo
tvarką ir mokinių atsakomybę ją vilkėti nurodytais atvejais.
2. Mokinių uniforma – mokinių vienybės, pasididžiavimo ir pagarbos licėjui, jos
tradicijoms, kultūringo elgesio, aprangos kultūros, estetinio skonio ugdymo
dalis.
II. LICĖJAUS UNIFORMA
3. Klaipėdos licėjuje nustatoma kasdienė uniforma pradinių klasių (1 – 4 kl.)
mokiniams:
3.1.
Berniukams:
3.1.1. Tamsiai mėlynas megztukas su mokyklos emblema/ tamsiai
mėlyna liemenė su mokyklos emblema;
3.1.2. Vienspalviai marškiniai/ vienspalviai polo marškinėliai;
3.1.3. Tamsios spalvos kelnės ar džinsai.
3.2.
Mergaitėms:
3.2.1. Sijonėlis/ sarafanas/ tamsios spalvos kelnės;
3.2.2. Tamsiai mėlynos spalvos megztukas su mokyklos emblema/
tamsiai mėlynos spalvos liemenė su mokyklos emblema;
3.2.3. Vienspalviai polo marškinėliai/ golfai.
4. Klaipėdos licėjuje nustatoma šventinė uniforma pradinių klasių (1 – 4 kl.)
mokiniams:
4.1.
Berniukams:
4.1.1. Tamsiai mėlyna megzta liemenė;
4.1.2. Balti marškiniai;
4.1.3. Tamsiai mėlynos spalvos kelnės;
4.1.4. Mėlynos spalvos kaklaraištis arba varlytė;
4.1.5. Tamsios spalvos klasikiniai batai.
4.2.
Mergaitėms:
4.2.1. Tamsiai mėlynas sarafanas/ sijonėlis;
4.2.2. Tamsiai mėlynas kaklaraištis;
4.2.3. Balta palaidinė;
4.2.4. Bateliai.
5. Klaipėdos licėjuje nustatoma kasdienė uniforma 5 – 8 kl. bei I – IV kl.
mokiniams:
5.1.
Vaikinams:
5.1.1. Švarkas/liemenė/megztukas su mokyklos emblema;
5.1.2. Vienspalviai marškiniai/) vienspalviai polo marškinėliai;
5.1.3. Tamsios spalvos kelnės ar džinsai.
5.2.
Merginoms:
5.2.1. Švarkas/sarafanas/ megztukas su mokyklos emblema;
5.2.2. Vienspalvė palaidinė/ polo marškinėliai;
5.2.3. Tamsiai mėlynas sijonas/tamsios kelnės/tamsūs džinsai.
6. Klaipėdos licėjuje nustatoma šventinė uniforma 5 – 8 kl. bei I – IV kl.
mokiniams:

6.1.
6.1.1.
6.1.2.
6.1.3.
6.1.4.
6.1.5.
6.2.
6.2.1.
6.2.2.
6.2.3.
6.2.4.

Vaikinams:
Švarkas su mokyklos emblema;
Balti marškiniai;
Kaklaraištis;
Kostiuminės (tamsiai mėlynos spalvos) kelnės;
Klasikiniai tamsios spalvos batai.
Merginoms:
Švarkas su mokyklos emblema;
Balta palaidinė;
Sijonas (tamsiai mėlynos) spalvos;
Bateliai.

III. LICĖJAUS MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
7. Visi licėjaus 1-8 kl. Ir I – IV gimnazijos klasių mokiniai privalo kasdien vilkėti
tvarkingą mokinio kasdienę uniformą.
8. Uniformų pasirinkimo derinys priklauso nuo licėjaus mokinio pasirinkimo
bei oro sąlygų.
9. Šventinę uniformą mokiniai privalo dėvėti:
9.1.
Licėjaus švenčių metu (Rugsėjo 1 – osios šventė, kalėdinio
labdaros paramos projekto baigiamasis renginys, Mėlyno kilimo šventė bei kitus
licėjaus renginių plane numatytus renginius);
9.2.
Egzaminų bei įskaitų metu;
9.3.
Atstovaujant mokyklai kituose oficialiuose renginiuose;
9.4.
Kitais direktoriaus įsakymu numatytais atvejais.
10. Licėjaus mokinių uniformos dėvėti neprivaloma:
10.1.
Per neformalaus ugdymo užsiėmimus;
10.2.
Licėjaus poilsio vakaruose, diskotekose;
10.3.
Išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti licėjaus mokinio uniformą
nenurodo išvykos/ ekskursijos vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių
susitikimų ar renginių.
IV. LICĖJAUS MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
11. Visi licėjaus mokiniai privalo laikytis šios licėjaus mokinio dėvėjimo tvarkos.
12. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos drausminės nuobodos
mokinių elgesio taisyklėse nustatyta tvarka.
V. MOKINIŲ UNIFORMOS DĖVĖJIMO PRIEŽIŪRA IR SKATINIMAS
13. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai bei skyrių vadovai, o
klasių vadovai bei socialinis pedagogas taiko prevencines poveikio
priemones (pokalbis su mokinio, jo tėvais/ globėjais).
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Ši tvarka gali būti keičiama licėjaus direktoriaus įsakymu, atsižvelgiant į
licėjaus savivaldos institucijų pasiūlymus.

