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KAUO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1. Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus mokyklos mokinio uniformos
dėvėjimo taisyklės nustato mokinio uniformos dėvėjimo tvarką.
2. Mokiniai, lankantys KTU inžinerijos licėjų, privalo dėvėti licėjaus tarybos patvirtintą
mokinio uniformą.
3. Uniforma dėvima pirmadieniais – penktadieniais. Mokiniai gali dėvėti kitą tvarkingą
aprangą, KTU inžinerijos licėjaus administracijos paskelbtomis „Dienomis be uniformos“.

II SKYRIUS
MOKINIO UNIFORMA
4. Mokinio uniforma – tai nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro
UAB ,,8 TO Go“ ir mokinių bendrovės gaminiai:
Privalomas vienas iš šių gaminių:


Mėlynas švarkas, vienspalviai marškiniai



Mėlynas megztukas, vienspalviai marškinėliai



Tamsiai mėlynas megztinis (baltu siūlu išsiuvinėta KTU inžinerijos licėjaus emblema)

Rekomenduojama:


Mėlynos kelnės (berniukams)



Languotas raudona / pilka sijonas (du modeliai) (mergaitėms)
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III SKYRIUS
MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
5. Visi 1-4, 5-8, I-IV klasių mokiniai privalo vilkėti švarią ir tvarkingą uniformą.
6. Mokinio uniformos dėvėti neprivaloma:
6.1. per neformalaus ugdymo užsiėmimus;
6.2. mokyklos poilsio vakaruose, diskotekose;
6.3. išvykose ir ekskursijose, jeigu dėvėti mokinio uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos
vadovas dėl ekskursijos metu vyksiančių oficialių susitikimų ar renginių.

IV SKYRIUS
UNIFORMOS ĮSIGIJIMO SĄLYGOS
7. Mokinio uniformą perka mokinių tėvai (globėjai).
8. Rekomenduojama mokyklinę uniformą vidinėje pusėje paženklinti skiriamuoju simboliu
(tai padės atskirti uniformą iš visų kitų).
9. Mokinių tėvai, kurių vaikai mokysis pirmoje klasėje, privalo iki mokslo metų pradžios
įsigyti vaikui uniformą.
10. Mokiniai, priimti į mokyklą mokslo metų eigoje, privalo per 3 mėnesius įsigyti mokinio
uniformą, o iki uniformos įsigijimo dėvėti tvarkingą aprangą.

V SKYRIUS
MOKINIO PAREIGOS IR ATSAKOMYBĖ
11. Visi mokiniai privalo laikytis šių mokyklos uniformos dėvėjimo taisyklių.
12. Mokiniams, nesilaikantiems šių taisyklių, taikomos šios priemonės:
12.1. klasės auklėtojo individualus pokalbis;
12.2. informacija tėvams per el. dienyną;
12.3. klasės auklėtojo individualus pokalbis su mokinio tėvais;
12.4. mokyklos administracijos individualus pokalbis su mokiniu, jo tėvais.
13. Tėvai (globėjai) atsako už tai, kad jų vaikas (globotinis) mokykloje dėvėtų mokinio
uniformą.
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VI SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
14. Mokyklos vaiko gerovės komisija kartą per mėnesį vykdo mokinio uniformos dėvėjimo
patikrinimą.
15. Uniformų dėvėjimo priežiūrą vykdo dalykų mokytojai, socialiniai pedagogai, direktoriaus
pavaduotojai ugdymui ir licėjaus direktorius.
16. Už uniformų dėvėjimo taisyklių laikymąsi atsakingi mokiniai, mokinių tėvai (globėjai),
klasių auklėtojai.
17. Dalyko mokytojas ar administracijos atstovas, pastebėjęs mokinį be uniformos, perspėja
jį ir informuoja klasės auklėtoją ar socialinį pedagogą.
18. Šios taisyklės gali būti keičiamos ar papildomos direktoriaus įsakymu, licėjaus tarybai
pritarus.

___________________

