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VILNIAUS VYTAUTO DIDŽIOJO GIMNAZIJOS MOKINIO APRANGOS KODAS
I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS
1.1. Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos mokinio aprangos reikalavimus nustato mokinio
aprangos kodas.
1.2. Vadovaujantis mokymosi sutartimi gimnazijoje besimokantis mokinys įsipareigoja laikytis
šio aprangos kodo reikalavimų.
II SKYRIUS
PAGRINDINIAI GIMNAZIJOS MOKINIO APRANGOS KODO REIKALAVIMAI
2.1. Kiekvieno gimnazijos mokinio apranga turi būti tvarkinga, švari, kad neblaškytų aplinkinių
dėmesio bei būtų patogi atlikti užduotis pamokose.
2.2. Pageidautina, kad gimnazijos mokinys dėvėtų gimnazijos direktoriaus patvirtinto stiliaus
uniformą, o atvejais, kai ji nedėvima, būtų laikomasi dalykiniam aprangos stiliui taikomų reikalavimų:
2.2.1. Viršutinė aprangos dalis –tamsiai mėlynas (vienspalvis) švarkas, liemenė, megztinis be
gobtuvo (gali būti su gimnazijos simbolika).
2.2.2. Po viršutine aprangos dalimi mokiniai vilki vienspalvius marškinėlius (trumpomis arba
ilgomis rankovėmis), marškinius (trumpomis arba ilgomis rankovėmis), palaidines, megztukus.
2.2.3. Apatinė aprangos dalis - tamsiai mėlynos arba juodos spalvos dalykinio stiliaus kelnės,
merginos gali vilkėti tamsiai mėlynos arba juodos spalvos klasikinio stiliaus sijoną arba gimnazijos
uniforminį sijoną (sijonai negali būti trumpesni nei 10 cm nuo kelio).
2.3. Atstovaujant gimnazijai įvairiuose renginiuose, jei juose nėra nustatyti specialūs aprangos
reikalavimai, privaloma dėvėti gimnazijos uniformą ir vienspalvius baltos spalvos marškinius ar palaidinę.
2.4. Mokiniai negali vilkėti drabužių, kurie turi pernelyg gilią iškirptę, taip pat pernelyg
aptemptų, pečius, nugarą ar pilvą apnuoginančių drabužių, palaidinių ar marškinių, per kuriuos persišviečia
apatiniai drabužiai ar apatinis trikotažas, nenešioti kepurių, kitų galvos apdangalų ar gobtuvų.
2.5. Penktadieniais ir dieną prieš atostogas mokinys laikosi dalykiniam aprangos stiliui taikomų
reikalavimų, tačiau taip pat gali vilkėti:
2.5.1. vienspalvį (mėlynos, žalios, geltonos, raudonos ar kitos spalvos) švarką, liemenę, megztinį
be gobtuvo (gali būti su gimnazijos simbolika).
2.5.2. tamsiai mėlynos arba juodos spalvos kelnės arba džinsai, merginos gali vilkėti vienspalvę
(mėlynos, žalios, geltonos, raudonos ar kitos spalvos) suknelę arba sijoną. Negalima dėvėti sportinės
aprangos, plėšytų džinsų, nešioti kepurių, kitų galvos apdangalų ar gobtuvų.
III SKYRIUS
APRANGOS KODO REIKALAVIMŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪRA
3.1. Pirminę šio aprangos kodo reikalavimų vykdymo priežiūrą vykdo klasių vadovai ir
socialiniai pedagogai, kurie reguliariai stebi mokinių aprangos kodo laikymąsi, renka informaciją iš
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mokytojų. Klasių vadovai operatyviai informuoja mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) apie mokinio
aprangos kodo pažeidimo atvejus.
3.2 Pranešimus dėl aprangos kodo pažeidimų registruoja gimnazijos socialiniai pedagogai.
Anoniminiai pranešimai nesvarstomi.
3.3. Aprangos kodo reikalavimų pažeidimus nagrinėja ir vertina gimnazijos Vaiko gerovės
komisija.
3.4. Vaiko gerovės komisija privalo išnagrinėti gautą pranešimą, priimti sprendimą ir apie tai
informuoti gimnazijos direktorių. mokinį, nesilaikantį mokinio aprangos kodo, bei jo tėvus (globėjus,
rūpintojus).
3.5. Vaiko gerovės komisija, nusprendusi, kad svarstyto mokinio apranga pažeidė mokinio
aprangos kodo reikalavimus, atsižvelgdama į pažeidimo pobūdį, turi teisę siūlyti gimnazijos direktoriui
taikyti Mokymosi sutartyje numatytas drausminimo priemones.
3.6. Mokinio aprangos kodas negali numatyti visų atvejų, todėl apie šiuos atvejus Vaiko gerovės
komisija informuoja gimnazijos direkcinę tarybą, kuri nagrinėdama konkrečią informaciją dėl mokinio
aprangos kodo neatitikimo numatytiems reikalavimams, sprendžia, ar konkreti apranga gali būti
toleruojama, ar yra suderinama su mokinio amžių atitinkančia apranga.
IV SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
4.1. Gimnazijos tarybos, Mokinių tarybos siūlymu ir kitais atvejais gimnazijos direktorius gali
koreguoti ar atšaukti nustatytą gimnazijos mokinių aprangos kodą.
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