ŠILALĖS R. PAJŪRIO
STANISLOVO BIRŽIŠKIO
GIMNAZIJA

GIMNAZISTO
UNIFORMA

Gimnazisto uniforma – gimnazistų vienybės,
pasididžiavimo ir pagarbos gimnazijai, jos
tradicijoms simbolis, kultūringo elgesio, aprangos
kultūros, estetinio skonio ugdymo dalis.

5-8 ir Ig-IVg klasių mokinių mokyklinės
uniformos dalys
Uniformos
dalys
Uniforma

Merginos
Klasikinis žalias
švarkas.

Vaikino
Klasikinis žalias
švarkas.

MOKINIO UNIFORMOS DĖVĖJIMAS
Visi gimnazijos mokiniai privalo kiekvieną
dieną per visus mokslo metus gimnazijoje dėvėti
tvarkingą gimnazisto uniformą. Uniforma taip pat
privaloma per egzaminus, įskaitas, oficialius
renginius bei atstovaujant gimnazijai už jos ribų
kitose įstaigose, oficialiuose renginiuose ir pan.
Be uniformos gimnazijos mokiniai gali ateiti:
- į išvykas ir ekskursijas, jeigu dėvėti
gimnazisto uniformą nenurodo išvykos/ekskursijos
vadovas dėl išvykos/ekskursijos metu vyksiančių
oficialių susitikimų ar renginių;
- į gimnazijos poilsio vakarus;
- nuo birželio 1 d.;
- kitais gimnazijos direktoriaus įsakymu
nustatytais atvejais.
Sportinė apranga ir avalynė gimnazijoje
dėvima tik kūno kultūros ir choreografijos
pamokose.
UNIFORMOS ĮSIGIJIMAS
Uniforma įsigyjama mokinių tėvų lėšomis,
o mokiniams iš socialiai remtinų šeimų, esant
galimybei, uniformoms įsigyti taikomos nuolaidos.
Visi mokiniai uniformą privalo įsigyti iki
rugsėjo 1 d.
Siuvėjos kontaktai: 8 618 64464 (Loreta)
Švarkelio kaina – 45 Eur; liemenės – 20
Eur; sarafanas – 23 Eur

Marškiniai,
palaidinės

Apatinė
uniformos
dalis

Klasikinės ilgomis
ar trumpomis
rankovėmis
vienspalvės,
pasirinktinos
spalvos palaidinės

Klasikiniai ilgomis
ir trumpomis
rankovėmis
vienspalviai,
pasirinktinos
spalvos

Šventinės,
reprezentacinės
palaidinės - baltos.

Šventiniai,
reprezentaciniai
marškiniai- balti.

Klasikinės juodos
kelnės arba juodi
ar tamsiai mėlyni
džinsai.

Juodi ar tamsiai
mėlyni džinsai,
kelnės.

Šventinis,
reprezentacinis juodas sijonas, ne
trumpesnis kaip
10cm. virš kelių ir
ne ilgesnis kaip iki
kelių, įvairių
siluetų.

Šventinės,
reprezentacinės klasikinės juodos
kelnės

Pradinių klasių mokinių mokyklinės
uniformos dalys
Uniformos
dalys

Mergaitės

Berniuko

Uniforma

Žalias languotas
sarafanas

Žalia languota
liemenė

Marškiniai,
palaidinės

Klasikinės ilgomis
ar trumpomis
rankovėmis
vienspalvės,
pasirinktinos
spalvos palaidinės

Klasikiniai ilgomis
ir trumpomis
rankovėmis
vienspalviai,
pasirinktinos
spalvos

Šventinės,
reprezentacinės
palaidinės - baltos.

Šventiniai,
reprezentaciniai
marškiniai- balti.

Vienspalvės
pasirinktos spalvos
pėdkelnės.

Klasikinės juodos
kelnės arba juodi ar
tamsiai mėlyni
džinsai.

Apatinė
uniformos
dalis

GIMNAZISTO ŽENKLELIS
Gimnazijos mokinys uniformos švarkelio,
liemenės ar sarafano kairėje pusėje turi segėti
ženkliuką su gimnazijos logotipu.
Gimnazijos pirmūnai segi ir pirmūno ženklelius.

