
Svarbu! Uniformos! 
          

         2016 m. gegužės 20 d. (penktadienį) 18.00 val. į mokyklą atvyksta mokyklinių uniformų tiekėjai. 

Galėsite apžiūrėti gaminius, pasimatuoti ir suderinti visus uniformų įsigijimo klausimus (susitikimas vyks 2 

aukšte, Dienos centro patalpose). Mokyklinę uniformą 1-10 klasių mokiniams dėvėti privaloma. Mokinio 

uniforma – nustatytos spalvos ir modelio drabužių rinkinys, kurį sudaro: 

1-4 klasės 

Mergaitėms Berniukams 

Kasdienė uniforma: 

sarafanas, trikotažinis bliuzonas su mokyklos 

logotipu, golfas (šaltu oru), marškinėliai su 

mokyklos logotipu (šiltu oru) 

Kasdienė uniforma: 

trikotažinis bliuzonas su mokyklos logotipu, 

golfas  (šaltu oru), marškinėliai su mokyklos 

logotipu (šiltu oru),kelnės/džinsai (pasirinktinai) 

Šventinė uniforma:  

sarafanas, balta palaidinė, baltos kojakelnės 
Šventinė uniforma: 

Liemenė, balti marškiniai, kaklaraištis, juodos 

kelnės (klasikinio stiliaus) 

5-6 klasės 

Mergaitėms Berniukams 

Kasdienė uniforma: 

sijonas, trikotažinis bliuzonas su mokyklos 

logotipu, golfas (šaltu oru), marškinėliai su 

mokyklos logotipu (šiltu oru), kelnės/džinsai 

(pasirinktinai) 

Kasdienė uniforma: 

trikotažinis bliuzonas su mokyklos logotipu, 

golfas  (šaltu oru), marškinėliai su mokyklos 

logotipu (šiltu oru),kelnės/džinsai (pasirinktinai) 

Šventinė uniforma:  

sijonas, trikotažinis bliuzonas su mokyklos 

logotipu, balta palaidinė 

Šventinė uniforma: 

trikotažinis bliuzonas su mokyklos logotipu, 

balti marškiniai, kaklaraištis, juodos kelnės 

(klasikinio stiliaus) 

Pastaba. 5-6 klasių mokiniams trikotažinį bliuzoną su mokyklos logotipu galima keisti į mokyklinį 

švarką 

7-10 klasės 

Mergaitėms Berniukams 

Kasdienė uniforma: 

sijonas, švarkas, golfas (šaltu oru), marškinėliai 

su mokyklos logotipu (šiltu oru), kelnės/džinsai 

(pasirinktinai) 

Kasdienė uniforma: 

švarkas, golfas  (šaltu oru), marškinėliai su 

mokyklos logotipu (šiltu oru), kelnės/džinsai 

(pasirinktinai) 

Šventinė uniforma:  

Sijonas, švarkas,  balta palaidinė (klasikinių 

marškinių stiliaus) 

Šventinė uniforma: 

švarkas, balti marškiniai, kaklaraištis, juodos 

kelnės (klasikinio stiliaus) 

      

         Informuojame, kad mokyklinę uniformą galite įsigyti ir tiekėjų parduotuvėje Klaipėdoje kitu Jums 

patogiu laiku (tik suskubkite kreiptis iki mokslo metų pabaigos, kad tiekėjai galėtų pasiūti iki rugsėjo 1 d.). 

Naujas parduotuvės adresas: Taikos prospektas 84, Klaipėda (prie parduotuvės ,,Maxima“, Alksnynės 

mikrorajone). Kontaktiniai duomenys: www.uniformos.lt, tel. 8-46-311970, mob. 8 618 14158. Parduotuvės 

darbo laikas: I-V nuo 10.00 val. iki 19.00 val.; VI nuo 10.00 val. iki 16.00 val. 

Mokyklinių uniformų kainos 

Uniformos dalis Pradinėms klasėms (eurais) Vyresnėms klasėms (eurais) 

Liemenė 22 - 

Sarafanas 28 - 

Trikotažinis bliuzonas 24 27 

Kelnės 25 28-34 

Kaklaraištis 5  

Mokyklos logotipas 3 3 

Golfai 10  

Marškinėliai su logotipu  12 

Švarkas  49-61 

Sijonas  27 

______________________________ 

http://www.uniformos.lt/

