Gerb. Tėveliai,
Pagal VšĮ Vilniaus „Versmės” katalikiškosios gimnazijos mokinių nuostatus, mokiniai
privalo dėvėti uniformą. Ji turi būti tvarkinga ir atitikti reikalavimus.
VšĮ VILNIAUS „VERSMĖS“ KATALIKIŠKOSIOS GIMNAZIJOS UNIFORMA
1-4 KLASIŲ MOKINIŲ UNIFORMA

1-4 klasių mergaičių uniforma







Languoti sarafanai.
Tamsiai mėlynas megztinis su raudonais apvadais apačioje, raudonais alkūnės lopais bei
raudonomis sagomis.
Vienspalviai marškinukai (golfas).
Batai/bateliai su žema arba vidutine pakulne.
Tamsiai mėlyno audinio klasikinės ilgos kelnės (neprivaloma).
Susegami languoti raudoni kaklaraiščiai (neprivaloma).

1-4 klasių berniukų uniforma






Tamsiai mėlyno audinio klasikinės kelnės.
Tamsiai mėlynas megztinis su raudonais apvadais apačioje, raudonais alkūnės lopais bei
raudonomis sagomis.
Vienspalviai marškinukai (golfas).
Batai ne sportinio stiliaus.
Susegami languoti raudoni kaklaraiščiai.

5-8 KLASIŲ MOKINIŲ UNIFORMA

Pastaba. Sagų kilpos turi būti apsiūtos raudonu siūlu.

5-8 klasių mergaičių uniforma








Languoti klostuoti sijonai (pasirinkti iš dviejų modelių).
Tamsiai mėlyno audinio klasikinės ilgos kelnės (neprivaloma).
Pasirinktinai: tamsiai mėlyno audinio švarkelis su raudonu pamušalu, raudonu siūlu apsiūtomis
sagų kilputėmis ir su gimnazijos logotipu / tamsiai mėlynos spalvos megztinis su mėlynais
alkūnių lopais, raudonomis sagomis ir su gimnazijos logotipu.
Vienspalviai marškinukai (golfas).
Batai/bateliai su žema arba vidutine pakulne.
Susegami raudoni kaklaraiščiai (neprivaloma).

5-8 klasių berniukų uniforma







Tamsiai mėlyno audinio klasikinės kelnės
Pasirinktinai: tamsiai mėlyno audinio švarkelis su raudonu pamušalu, raudonu siūlu apsiūtomis
sagų kilputėmis ir su gimnazijos logotipu / tamsiai mėlynos spalvos megztinis su mėlynais
alkūnių lopais, raudonomis sagomis ir su gimnazijos logotipu.
Vienspalviai marškinukai (golfas).
Batai ne sportinio stiliaus.
Susegami raudoni kaklaraiščiai.

I-IV GIMNAZIJOS KLASIŲ MOKINIŲ UNIFORMA

Gimnazisčių mergaičių uniforma








Tamsiai mėlyno audinio tiesūs sijonai.
Tamsiai mėlyno audinio švarkelis su raudonu pamušalu, raudonu siūlu apsiūtomis sagų
kilputėmis ir gimnazijos logotipu.
Tamsiai mėlyno audinio klasikinės ilgos kelnės (neprivaloma/papildoma).
Tamsiai mėlynas megztukas su raudonomis sagomis ir gimnazijos logotipu. Megztinis
neprivalomas / papildomas.
Vienspalviai marškinukai (golfas).
Batai/bateliai su žema arba vidutine pakulne.
Susegami raudoni kaklaraiščiai (neprivaloma).

Gimnazistų berniukų uniforma







Tamsiai mėlyno audinio klasikinės kelnės.
Tamsiai mėlyno audinio švarkas su raudonu pamušalu, raudonu siūlu apsiūtomis sagų kilputėmis
ir gimnazijos logotipu.
Tamsiai mėlynas megztukas su raudonomis sagomis ir gimnazijos logotipu. Megztinis
neprivalomas / papildomas.
Vienspalviai marškinukai (golfas).
Batai ne sportinio stiliaus.
Susegami raudoni kaklaraiščiai.

Pastabos:



Uniformas mokiniai privalo dėvėti nuo 2013 m. rugsėjo 1 d.
Mūsų gimnazijai uniformas siuva:

UAB „Majoris ir partneriai“. Adresas - Vilnius, Panerių g. 37, 14P korpusas, 2 aukštas
Tel. +370 5 213 6594. Mob.tel. +370 630 22 555. El. paštas info@majoris.lt
Audinius galima įsigyti aukščiau nurodytoje įmonėje arba Drobės audinių parduotuvėje Kaune (Draugystės
g.14, tel.: +37037214280).





Informuojame, kad uniformas galima siūtis individualiai, tačiau jos turi atitikti gimnazijos
patvirtintus modelius (modelis, medžiagos spalva, gimnazijos logotipas). Audinį galima įsigyti
tiesiogiai iš „Majoris ir partneriai“ įmonės įvardijus gimnazijos pavadinimą. Žinodami, kurios
gimnazijos ir kurios klasės mokiniui reikia audinio, jie pasiūlys visus audinius, kurių reikia
uniformai. Medžiagą galima rinktis pagal sudėtį: pusvilnonę arba viskozinę.
Pageidaujama, kad matuojantis uniformas vaikams, dalyvautų ir jų tėvai.
Sijonų ilgis – ne trumpesnis nei 3 pirštai virš kelių. Matuojantis sijoną bus galima prašyti
ilgesnio ilgio – dėl to sijono kaina nesikeis.

UAB „Majoris ir partneriai“ uniforminių gaminių kainos
Gaminio pavadinimas
Megztiniai

Kaina (EUR)

122-158
164-XL

27,00
28,00

Sarafanai
122-140
146-164

30,00
31,00

Kelnės
122-152
158-168
40-48

Kaklaraiščiai
Sijonai
122-158
32-46

Golfai
Trikotažinės liemenės
122-152
158-L

27,00
29,00
30,00
6,00
24,00
25,00
15,00
20,00
21,00

Mergaičių švarkai
128-134
140-32
34-38
40-44
46-48

50,00
51,00
52,00
53,00
55,00

Berniukų švarkai
128-140
146-152
158-42
44-46
48-50
52-56

Polo marškinėliai
Marškinėliai
Tekstilinės liemenės
122-146
152-164

Blauzdinės
Emblemos

51,00
52,00
53,00
55,00
56,00
58,00
14,00
8,00
27,00
28,00
7,00
3,00

