PATVIRTINTA
Nacionalinės M.K.Čiurlionio
menų mokyklos direktoriaus
2019 m. balandžio 5 d.
įsakymu Nr. VĮ-47

NACIONALINĖS M. K. ČIURLIONIO MENŲ MOKYKLOS
UNIFORMOS DĖVĖJIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
MOKINIŲ UNIFORMŲ MODELIAI
1 – 4 klasių mergaitėms patvirtinti modeliai:
➢ priekyje susegamas megztinis, nertas iš tamsiai mėlynų pusvilnonių siūlų, ant rankogalių
įmegztos geltonos ir raudonos spalvos juostelėmis. Kairėje pusėje virš krūtinės geltonais siūlais
išsiuvinėta mokyklos emblema;
➢ iš kampo kirptas languotas sijonas plisuotas arba sarafanas su priekyje esančiomis reljefinėmis
siūlėmis, dekoratyvinėm kišenėm. Sagos mažos, tamsiai mėlynos, apjuostos sidabro spalvos
metaliniu lankeliu;
➢ šaltu metų laiku mergaitėms leidžiama vietoj sijono ar sarafano dėvėti uniforminės medžiagos
languotas arba tamsiai mėlynos ar juodos spalvos (smulkaus velveto) ilgas kelnes.
1 – 4 klasių berniukams patvirtinti modeliai:
➢ priekyje susegamas megztinis, nertas iš tamsiai mėlynų pusvilnonių siūlų, ant rankogalių
įmegztos geltonos ir raudonos spalvos juostelėmis. Kairėje pusėje virš krūtinės geltonais siūlais
išsiuvinėta mokyklos emblema;
➢ klasikinio stiliaus languotos pusvilnonio audinio ilgos kelnės, priekyje su užlygintu kantu;
➢ šaltu metų laiku berniukams leidžiamos tamsiai mėlynos ar juodos spalvos (smulkaus velveto)
ilgos kelnės;
Prie šių pagrindinių dalių (tiek mergaitėms, tiek berniukams) savarankiškai pritaikomi papildomi
priedai gali būti:
➢ trikotažinė liemenė, megzta iš tamsiai mėlynų pusvilnonių siūlų, priekyje su įmegztomis
geltonos ir raudonos spalvos juostelėmis;
➢ kaklaraištis - peteliškės formos, pasiūtas iš dviejų spalvų, raudonos ir tamsiai mėlynos, audinių.
5 – 12 klasių mergaitėms patvirtinti modeliai:
➢ Galima rinktis vieną ar kelis:
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➢ tamsiai mėlyno pusvilnonio audinio klasikinis vienaeilis švarkas, susegamas priekyje trimis
sagomis. Sagos tamsiai mėlynos, apjuostos sidabro spalvos metaliniu lankeliu. Kairėje pusėje
virš krūtinės tamsiai mėlynais siūlais siuvinėta mokyklos emblema;
➢ priekyje užtrauktuku susegamas megztinis su kišenėmis, nertas iš tamsiai mėlynų pusvilnonių
siūlų. Virš krūtinės prisiūta pilka, šviesą atspindinti juosta, virš jos kairėje pusėje geltonais
siūlais siuvinėta mokyklos emblema;
➢ džemperis tamsiai mėlynas, 80% medvilnė 20% poliesteris, medžiagos tankis 280g/m2, viduje
pašiltintas, kairėje pusėje geltonais siūlais siuvinėta mokyklos emblema;
➢ priekyje užtrauktuku susegamas džemperis 100 procentų poliesteris, medžiagos tankis
280g/m2, su užtrauktuku, turi viduje pašiltinimą, spalva tamsiai mėlyna, kairėje pusėje
geltonais siūlais siuvinėta mokyklos emblema.
➢ Galima rinktis vieną ar kelis:
➢ iš kampo kirptas languotas sijonas plisuotas arba sarafanas su priekyje esančiomis reljefinėmis
siūlėmis, dvejais dekoratyviniais antkišeniais ir viena kišene užsegama užtrauktuku. Sagos
mažos, tamsiai mėlynos, apjuostos sidabro spalvos metaliniu lankeliu. Pusvilnonis languotas
audinys.
➢ mergaitėms leidžiama vietoj sijono bei sarafano mūvėti uniforminės medžiagos bei smulkaus
velveto tamsiai mėlynos ar juodos spalvos ilgas kelnes (kokybiškos vidutinio pločio, švarios,
nenudėvėtos).
5 – 12 klasių berniukams patvirtinti modeliai:
➢ ilgos tamsiai mėlynos (kaip švarkas) ar juodos kelnės klasikinio silueto, pusvilnonio audinio.
Kiekvienai dienai tinka ir nurodytų spalvų smulkaus velveto kelnės (kokybiškos vidutinio
pločio, švarios, nenudėvėtos).
➢ Galima rinktis vieną ar kelis:
➢ tamsiai mėlyno pusvilnonio audinio klasikinis vienaeilis švarkas, susegamas priekyje dvejomis
sagomis. Sagos dviejų dydžių tamsiai mėlynos, apjuostos sidabro spalvos metaliniu lankeliu.
Kairėje pusėje virš krūtinės tamsiai mėlynais siūlais siuvinėta mokyklos emblema.
➢ priekyje užtrauktuku susegamas megztinis su tamsiai mėlyno audinio kišenėmis, nertas iš
tamsiai mėlynų pusvilnonių siūlų. Virš krūtinės prisiūta pilka, šviesą atspindinti juosta, virš jos
kairėje pusėje geltonais siūlais siuvinėta mokyklos emblema.
➢ džemperis tamsiai mėlynas, 80% medvilnė 20% poliesteris, medžiagos tankis 280g/m2, viduje
pašiltintas, kairėje pusėje geltonais siūlais siuvinėta mokyklos emblema.
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➢ priekyje užtrauktuku susegamas džemperis 100 procentų poliesteris, medžiagos tankis
280g/m2, su užtrauktuku, turi viduje pašiltinimą, spalva tamsiai mėlyna, kairėje pusėje
geltonais siūlais siuvinėta mokyklos emblema.
Prie šių pagrindinių dalių (tiek mergaitėms, tiek berniukams) savarankiškai pritaikomas priedas gali
būti klasikinis kaklaraištis siūtas iš specialiai parinkto vidutinio didumo langeliais (raudona, geltona,
mėlyna) audinio;

PAPILDOMI REIKALAVIMAI

1.

Mokinio uniformą gali dėvėti tik Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai.

2.

Uniforma ir priedai turi būti švarūs, išlyginti, pritaikyti pagal dydį.

3.

Plaukai švarūs, nešokiruojančių spalvų ir kirpimų.

4.

Rankos prižiūrėtos, švarios (nagai nukirpti). Dėvint uniformą auskarai matomose netradicinėse
vietose (nosyje, lūpoje ir t.t.) - draudžiami.

5.

Tatuiruotės ant kūno neturi būti matomos.

6.

Prie pagrindinių dalių savarankiškai pritaikomi papildomi priedai gali būti:
➢ geltonos, raudonos, tamsiai raudonos, mėlynos, žydros, žalios, baltos. Violetinė, rožinė spalva
bei margumas nepriimtini;
➢ kasdien dėvimi marškiniai, palaidinės, trikotažiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis ar
megztukai uždaru kaklu turi būti lygūs (neraštuoti, nelanguoti, nemargi, uniformos spalvų).
Palaidinės ir marškiniai turi dengti juosmenį.

7.

Priimti į mokyklą mokiniai (jų tėvai, globėjai) sumoka už uniformą tiesiogiai tiekėjui;

8.

Mokiniams, gavusiems 3 įrašus el.dienyne “Dėl uniformos nedėvėjimo”, skiriama direktoriaus
nuobauda raštu.
Mokiniai, nuolat (sistemingai) pažeidinėjantys Mokyklos vidaus tvarką, svarstomi Vaiko

9.

gerovės komisijos posėdžiuose, kurių metu priimamas sprendimas dėl galimybės skirti
mokiniui nuobaudą už vidaus tvarkos taisyklių nesilaikymą. Gavus 1 direktoriaus nuobaudą
raštu, joje nurodoma, kad mokinys, padaręs antrą tokio pobūdžio pažeidimą per 12 mėnesių
nuo pirmojo pažeidimo fiksavimo dienos ir gavęs antrą direktoriaus drausminę nuobaudą raštu,
netenka galimybės mėnesiui laisvu nuo pamokų metu naudotis mokyklos klasėmis ir/ar salėmis
saviruošai, gali būti ribojama koncertinė, sceninė ar parodinė veikla. Kartojantis mokyklos
vidaus tvarkos pažeidimams laikas ilginamas dviems ar trims mėnesiams.
10.

Mokinio uniforma dėvima:
➢ Kasdien – pamokų metų ir būnant mokykloje (nuo pirmadienio iki ketvirtadienio).
3

➢ Penktadienis ir šeštadienis - “Laisvo apsirengimo diena”
Suderinta
Nacionalinės M.K.Čiurlionio
menų mokyklos tarybos
2019 m. balandžio 1 d. posėdžio
nutarimu Nr. MT1-3
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