MOKYKLINIŲ UNIFORMŲ MATAVIMO GRAFIKAS
LAIKAS
Birželio 9-10 dienomis

VIETA
Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazija,
Paukštininkų g. 5 (pagrindinis korpusas)

Privaloma mokyklinė uniforma:
viršutinė dalis - liemenė, švarkas, megztinis, sarafanas (rekomenduojama 1-4 kl. mergaitėms);
apatinė dalis - tamsiai mėlynos arba juodos spalvos (kelnės ar sijonas);
Papildoma mokyklinės uniformos dalis – kaklaraištis, uniforminės kelnės, sijonas (rekomenduojama 5-8 kl. merginoms).
Užsisakantiems švarkus matavimams būtina atvykti į Progimnaziją.
Džemperiai – papildoma uniformos dalis, jų pirkimas derinamas tėvų komitete.

Grafike nurodytos 2020-2021 m. m. (dabartinės) grupės / klasės
Birželio 9 d. (trečiadienis)
Klasė, grupė
Laikas
I PUG
9.00 – 10.15
II PUG
10.30 – 11.30
Pietūs
4a
4b
4c
Mokiniai, negalėję
atvykti paskirtu laiku
ar negalintys
užsisakyti
elektroniniu būdu

11.30 – 12.00
12.00 – 12.30
12.45 – 13.15
14.00 – 14.30
14.30 – 16.00

Birželio 10 d. (ketvirtadienis)
Klasė, grupė
Laikas
III PUG
9.00 – 10.00
Spindulys
10.00 – 11.00
Žvaigždutė
11.00 – 11.30
Pietūs
11.30 – 12.00
4d
12.00 – 12.30
4e
12.30 – 13.00
Rugelis
13.00 – 13.30
Mokiniai, negalėję
atvykti paskirtu laiku
ar negalintys
13.30 – 15.00
užsisakyti
elektroniniu būdu

Prašymas - užsisakant uniformą sumokėti visą (pilną) uniformos kainą.

Siekiant užtikrinti mūsų bendruomenės saugumą dėl nepalankios COVID-19 ligos epideminės situacijos,
kviečiame 1-3 ir 5-7 klasių mokiniams uniformas užsakyti internetu.
Kaip tai atlikti?
1. Patariame pasirinkti nešiojamą vaiko drabužį ir jį išmatuoti (tokiu būdu bus aiškiau įsivaizduoti užsakomo
drabužio dydį). Dydžių lentelę rasite Progimnazijos internetinėje svetainėje - meniu „Mokyklinės
uniformos“.
2. Išsirinkus reikiamą dydį, užsakymą siųskite el. paštu info@majoris.lt
Užsakyme būtinai nurodykite:
vaiko vardą, pavardę, mokyklą, klasę, jūsų telefono numerį bei el. paštą.
Uniformos siuntimas Jūsų nurodytu adresu papildomai kainuos 3 Eur,
atsiimant progimnazijoje, už siuntimą mokėti nereikia.
3. Už pasirinktas prekes prašome sumokėti pavedimu į vieną iš šių sąskaitų:
SEB LT977044060001375364
LUMINOR LT984010049500998559

Dėl elektroninio uniformų užsisakymo galite rašyti el. paštu info@majoris.lt ar skambinti mob. 8 630 22555
Dėl mokyklinių uniformų matavimosi progimnazijoje skambinti mob. 8-615-81070
Parengė
Lina Sasevičienė, mob. 8 615 81070

