
 
 

PANEVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJOS 
DIREKTORIUS 

 
 

ĮSAKYMAS 

DĖL PANEVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJOS GIMNAZISTO UNIFORMOS 
DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 

 
2022 m. rugsėjo 27 d. Nr. V- 158 

Panevėžys 

 

Vadovaudamasi gimnazijos nuostatais, patvirtintais Panevėžio miesto savivaldybės 

tarybos 2021 m. liepos 1 d. sprendimu Nr. 1-220, ir atsižvelgdama į 2022 metų Veiklos programą, 

patvirtintą Panevėžio „Minties“ gimnazijos direktoriaus 2022 m. vasario 22 d. įsakymų Nr. V-33, 

Gimnazijos tarybos 2022 m. rugsėjo 12 d. protokolinį nutarimą Nr. GT-6: 

1. T v i r t i n u pridedamą Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazisto uniformos 

dėvėjimo tvarkos aprašą. 

2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios 2018 m. rugpjūčio 30 d. Panevėžio „Minties“ 

gimnazijos direktoriaus įsakymą Nr.V-87  „Dėl Panevėžio „Minties“ gimnazijos gimnazisto 

uniformos dėvėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo". 
 
 
 
 
 

Direktorė Ramutė Stasevičienė 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PATVIRTINTA 

Panevėžio „Minties“ gimnazijos  direktoriaus 

 2022 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V - 158 

  

PANEVĖŽIO „MINTIES“ GIMNAZIJA 

GIMNAZISTO UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 

   

1. Uniformos dėvėjimas yra gimnazisto pareiga, tai –gimnazistų vienybės ir pagarbos Gimnazijos 

vertybėms bei tradicijoms simbolis. 

2.  Uniforma yra kasdienė ir šventinė. 

3.  Kasdienė gimnazisto uniforma dėvima darbo dienomis: 

      3.1. Vaikinams – tamsiai mėlynos spalvos švarkas, klasikinės formos kelnės ar džinsai, 

marškiniai arba marškinėliai. 

      3.2. Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, palaidinė arba marškinėliai. 

      3.3. Kasdienai galima rinktis mėlyną džemperį su išsiuvinėtu logotipu „Mintietis“, o šiltomis 

dienomis mėlynus arba baltus polo marškinėlius su išsiuvinėtu logotipu  „Mintietis“. 

 4.   Kasdienė gimnazisto uniforma dėvima nuo rugsėjo 1 d. iki mokslų metų pabaigos. 

5.  Šventinė gimnazisto uniforma: 

     5.1. Vaikinams – tamsiai mėlynas švarkas, klasikinės formos kelnės ar džinsai, balti marškiniai ir 

kaklaraištis ar peteliškė. 

     5.2. Merginoms – tamsiai mėlynas švarkas, sijonas arba kelnės, balta palaidinė. 

6. Šventinė uniforma privaloma: rugsėjo 1-ąją, paskutinio skambučio šventėje, tradiciniuose 

renginiuose, per egzaminus, olimpiadas, konkursus, gimnaziją reprezentuojančius oficialius 

renginius, gimnazijoje lankantis kviestiniams svečiams. 

7. Be uniformos mokinys į gimnaziją gali ateiti ugdymo plane numatytų netradicinių užsiėmimų 

(sporto švenčių, talkų, išvykų  ar pan.) metu.   

8. Gimnazistai įsipareigoja laikytis Gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarkos pasirašydami 

mokymosi sutartį (Mokymo(si) sutarties 2.7 punktas). 

9. Su Gimnazijos uniformos dėvėjimo tvarka mokinių tėvai supažindinami pasirašant mokymosi 

sutartį. 

10. Gimnazistas, nesilaikantis gimnazisto uniformos nuostatų, svarstomas Vaikų gerovės komisijos 

posėdyje. Jam skiriamos Mokinio elgesio taisyklėse numatytos drausminimo nuobaudos, 

informuojami tėvai (globėjai, rūpintojai).  

 

 


