Priedas Nr. VIII-2
PATVIRTINTA
Nacionalinės M.K.Čiurlionio
menų mokyklos direktoriaus
2008 m. balandžio 21 d.
įsakymu Nr. VĮ-137

NACIONALINĖS M. K. ČIURRLIONIO MENŲ MOKYKLOS
UNIFORMOS DĖVĖJIMO MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS
I. MOKINIŲ UNIFORMŲ MODELIAI

1. 1 – 4 klasių mergaitėms patvirtinti modeliai:
2. 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.
3. Trikotažinė liemenė, megzta iš tamsiai mėlynų pusvilnonių siūlų, priekyje su įmegztomis
geltonomis ir raudonomis juostelėmis.
4. Iš kampo kirptas languotas sijonas plisuotas arba sarafanas su priekyje esančiomis reljefinėmis
siūlėmis, dekoratyvinėm kišenėm ir viena kišene užsegama užtrauktuku. Priekyje ir nugaroje su
priešpriešomis klostėmis. Nugaroje užsegamas užtrauktuku. Sagos mažos, tamsiai mėlynos, apjuostos
sidabro spalvos metaliniu lankeliu. Pusvilnonis languotas audinys toks pat kaip sijono. Pusvilnonis
audinys sukurtas ir pagamintas pagal Nacionalinės M. K.Čiurlionio menų mokyklos užsakymą.
5. Kaklaraištis- peteliškės formos, pasiūtas iš dviejų spalvų , raudonos ir tamsiai mėlynos,
audinių.
6. 1 – 4 klasių berniukams patvirtinti modeliai:
7. 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.
8. Trikotažinė liemenė, megzta iš tamsiai mėlynų pusvilnonių siūlų, priekyje su įmegztomis
geltonos ir raudonos spalvos juostelėmis.
9. Klasikinio stiliaus languotos ilgos kelnės, priekyje su užlygintu kantu. Pusvilnonis audinys
sukurtas ir gaminamas pagal Nacionalines Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos
užsakymą.
10. Kaklaraištis - peteliškės formos, pasiūtas iš dviejų spalvų, raudonos ir tamsiai mėlynos,
audinių.
11. Prie šių pagrindinių dalių savarankiškai pritaikomi priedai gali būti šių spalvų:
12. geltonos, raudonos, tamsiai raudonos, mėlynos, žydros, žalios, baltos. Violetinė, rožinė spalva
bei margumas nepriimtini.
13. Kasdien dėvimi marškiniai, palaidinės, trikotažiniai marškinėliai trumpomis rankovėmis ar
megztukai uždaru kaklu turi būti lygūs (neraštuoti, nelanguoti, nemargi, uniformos spalvų). Kojinės ir
kaspinai turi atitikti aukščiau nurodytas spalvas. Šaltu metų laiku ir kai temperatūra patalpoje neviršija
+18 laipsnių mergaitėms leidžiama vietoj sijono dėvėti uniforminės medžiagos languotas arba tamsiai
mėlynas ilgas kelnes, berniukams - tamsiai mėlynas ilgas kelnes .
14. Švenčių ir iškilmių metu dėvimi balti marškiniai ar palaidinė bei šventiniai bateliai.
Mergaitėms privalomos baltos kojinės ar puskojinės.
15. 5 – 12 klasių mergaitėms patvirtinti modeliai:
16. 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.
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17. 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.
18. Iš kampo kirptas languotas sijonas plisuotas. Pusvilnonis languotas audinys, sukurtas ir
gaminamas pagal Nacionalines Mikalojaus Konstantino Čiurlionio menų mokyklos užsakymą.
19. 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 toks pat kaip sijono.
20. Mergaitėms leidžiama vietoj sijono bei sarafano mūvėti uniforminės medžiagos bei smulkaus
velveto tamsiai mėlynas ilgas kelnes (kokybiškos vidutinio pločio, švarios, nenudėvėtos).
21. Klasikinis kaklaraištis siūtas iš specialiai parinkto vidutinio didumo langeliais (raudona,
geltona, mėlyna) audinio.
22. 5 – 12 klasių berniukams patvirtinti modeliai:
23. 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.
24. 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.
25. Ilgos tamsiai mėlynos (kaip švarkas) kelnės klasikinio silueto, pusvilnonio audinio. Kiekvienai
dienai tinka ir nurodytų spalvų smulkaus velveto kelnės (kokybiškos vidutinio pločio, švarios,
nenudėvėtos).
26. Klasikinis kaklaraištis siūtas iš specialiai parinkto vidutinio didumo langeliais (raudona,
geltona, mėlyna) audinio.
27. Prie šių pagrindinių dalių savarankiškai pritaikomi priedai gali būti šių spalvų:
28. geltonos, raudonos, tamsiai raudonos, mėlynos, žydros, žalios, baltos. Violetinė, rožinė spalva
bei margumas nepriimtini.
29. 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.
30. Kojinės, plaukų segtukai ir kaspinai turi atitikti aukščiau nurodytas spalvas.
PAPILDOMI REIKALAVIMAI

31. Kūno kultūros pamokose rekomenduojama turėti vieningą uniformą pagal klasės susitarimą
vienos spalvos trikotažiniai marškinėliai ir tamsios sportinės kelnės, bateliai skirti tik kūno kultūros
pamokoms.
32. Švenčių ir iškilmių metu dėvimi balti marškiniai ar palaidinė, šventiniai bateliai.
33. Uniforma ir priedai turi būti švarūs, išlyginti, pritaikyti pagal dydį.
34. Batai visada turi būti švarūs, išblizginti ir geros būklės. Dėvimi pagal metų laikus ir paskirtį.
35. Kaklo papuošalų, juostelių, apyrankių, ženkliukų, skarų, kepurių ir kitų aksesuarų prie
uniformos nešioti negalima.
36. Plaukai švarūs, nešokiruojančių spalvų ir kirpimų.. Kirpčiukai neturi dengti antakių arba turi
būti prisegami.
37. Rankos prižiūrėtos, švarios (nagai nukirpti). Auskarų gali būti viena pora. Dėvint uniformas
auskarai matomose netradicinėse vietose (nosyje, lūpoje ir t.t.) - draudžiami.
38. Tatuiruotės ant kūno neturi būti matomos.
39. 1 – 8 klasių mergaitėms makiažas draudžiamas. Vyresnėse klasėse labai saikingas, beveik
nepastebimas.
40. Mokinio uniformą gali dėvėti tik Nacionalinės M.K. Čiurlionio menų mokyklos mokiniai.
41. Mokinio uniformos dėvėjimo tvarką nustato ir tvirtina mokyklos Direktorius.
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42. Priimti į mokyklą mokiniai privalo įsigyti uniformą.
43. Mokiniai už uniformos dėvėjimo taisyklių pažeidimus atsako pagal mokyklos vidaus taisykles
reglamentuojančių dokumentų nustatytą tvarką.
44. Mokinio uniforma dėvima kasdien – pamokų metų ir būnant mokykloje.

____________________
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