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ПОЛОЖЕННЯ  

Про зовнішній вигляд учнів школи  
  

   

  

1. Загальні положення.  

  

1.1. Одяг для школи, так само як і будь-який інший вид дитячого одягу, 

повинен відповідати гігієнічним нормам, які викладені в санітарно-

епідеміологічних правилах.  

  

1.2. Це Положення є локальним актом школи і обов'язково для виконання 

співробітниками, учнями, які навчаються та їх батьками (особами, які  

їх замінюють).  

  

1.3. Контроль за дотриманням учнями форми одягу зобов'язані 

здійснювати всі співробітники школи (адміністративний, 

педагогічний та навчальнодопоміжний персонал).  

  

2. Функції одягу для школи   

  

2.1 Цим Положенням встановлюється визначення одягу для школи як одного із 

способів створення ділової атмосфери, необхідної для навчальних занять. 

Відповідний стиль одягу дисциплінує людину.  

  

2.2 Учень у відповідному одязі думає про справжню мету відвідування 

освітнього закладу - навчання, а не про одяг.  

  

2.3 Спільний дрес-код допомагає відчути себе  членом певного колективу, дає 

можливість відчути свою причетність саме до цієї Школи.  

  

2.4 Введення дрес-коду сприяє прищепленню в учнів естетичних навичок, 

вихованню акуратності, дисциплінованості, зміцненню шкільних традицій і 

забезпечує створення комфортних умов навчання на весь навчальний період, 

усунення відмінностей в одязі дітей незалежно від матеріального і соціального 

становища їхніх батьків (законних представників);  

  



3. Загальні принципи створення зовнішнього виду учнів   

  

3.1. Акуратність і охайність:  

  

• одяг повинен бути обов'язково чистим, свіжим, вигладженим;  

• взуття повинно бути чистим;  

• зовнішній вигляд повинен відповідати загальноприйнятим в суспільстві    

нормам ділового стилю і виключати зухвалі деталі  

• школяр повинен мати охайну зачіску -  стрижку.   

• школярка повинна мати охайну зачіску-стрижку, або підібране в зачіску довге 

волосся. Дівчатам неприйнятно ходити з неохайним розпущеним волоссям.   

Це зумовлено санітарно-гігієнічними  вимогами.  

• нігті відповідно до санітарно-гігієнічних норм повинні бути коротко обрізані, 

чисті. Дівчата 5-11 класів можуть мати доглянуті нігті із «французьким 

манікюром» (укриті безколірним лаком). Довгі нігті – небезпека травмування, 

особливо на уроках фізкультури.  

• волосся, обличчя і руки повинні бути чистими і доглянутими, використані 

дезодоруючі засоби повинні мати легкий і нейтральний запах.  

• дівчаткам 1-7 класів категорично заборонено фарбуватися згідно з санітарно - 

гігієнічниими нормами для попередження алергічних реакцій на косметичні 

засоби.  

 •дівчатам 8-11 класів дозволено ледве підфарбовувати вії та губи.  

  

 Найкращий макіяж – непомітний.  

  

3.2. Стриманість:  

  

• одне з головних правил ділової людини при виборі одягу, взуття, при 

використанні парфумерних та косметичних засобів - стриманість і помірність; 

• основний стандарт одягу для всіх - діловий стиль.  

  

3.3. До ділового стилю одягу не відносяться наступні варіанти:  

  

3.3.1. одягу та взуття:  

  

• спортивний одяг (спортивний костюм або його деталі);  

• джинси з потертостями та порізами;  

• одяг для активного відпочинку (шорти, толстовки, майки та футболки з 

символікою, тощо);  

• пляжний одяг і взуття;  

  

• одяг білизняного стилю;  

• прозорі сукні, спідниці та блузки;  

• надмірно декольтовані сукні та блузи;   



• вечірні туалети;  

• сукні, майки і блузки без рукавів (без піджака або жакета);  

• занадто короткі блузи, що відкривають частину живота або спини;  

• одяг зі шкіри (шкірозамінника), плащової тканини;  

• сильно облягаючи (обтягуючи) фігуру брюки, сукні, спідниці;  

• спортивне взуття (у тому числі для екстремальних видів спорту і розваг);  

• масивне взуття на товстій платформі;  

• вечірні туфлі (з бантами, пір'ям, великими стразами, яскравою вишивкою, з 

блискучих тканин і т.п.);  

• туфлі на надмірно високому підборі.  

• високі чоботи-ботфорти в поєднанні з діловим костюмом.  

  

3.3.2. Волосся:  

  

• екстравагантні стрижки та зачіски;  

• фарбування волосся в яскраві, неприродні відтінки.  

  

3.3.3. Манікюру:  

  

• манікюр яскравих екстравагантних тонів (синій, зелений, чорний і т. п.);  

• манікюр з дизайном в яскравих тонах (малюнки, стрази, кліпси);  

• вечірні варіанти макіяжу з використанням яскравих, насичених кольорів;  

  

3.3.4. Прикрас:  

  

• масивні сережки, брошки кулони, персні;  

• пірсинг;  

• аксесуари з символікою асоціальних неформальних молодіжних об'єднань, а 

також такі, що пропагують психоактивні речовини і протиправну поведінку.  

  

4. Єдині вимоги до одягу для школи:   

  

• Стиль одягу - діловий, класичний.  

• Одяг для школи підрозділяється на: святковий, повсякденний і спортивний.  

  

  

4.1. Святковий одяг:  

  

Юнаки - штани, піджак або жилет темного кольору, біла сорочка, краватка, (або 

українська сорочка-вишиванка), туфлі.  

  

Дівчата - біла блуза сорочкового покрою (колір однотонний) нижче талії (або 

українська-блуза-вишиванка), застебнута або з невеликим декольте; спідниця 



(пряма) або сарафан темного кольору (рекомендована довжина спідниці вище 

колін не більше 7см і нижче колін не більше 7см) 

  

4.2. Повсякденний одяг:  

  

Юнаки - , біла, блакитна, сіра, бежева сорочка (короткий або довгий рукав), або 

«водолазка» (колір - однотонні пастельні тони), піджак обо жилет, реглан, 

брюки або джинси класичного крою,  туфлі (кросівки).  

  

Дівчата - блуза  або «водолазка» (колір - однотонні пастельні тони), брюки або 

джинси класичного стилю від талії , спідниця (пряма) європейської довжини 

(рекомендована довжина спідниці вище колін не більше 10 см і нижче колін не 

більше 7 см (допускається з елементами складок)), костюм , сарафан або плаття 

«діловий стиль». 

 

Допускається носіння в холодну пору року джемперів, светрів і пуловерів 

однотонних стриманих кольорів (темно-синій, чорний) без малюнків і без 

написів.  

 

  

4.3. Спортивна форма:  

  

Спортивний костюм (для занять на вулиці довга форма одягу і коротка форма 

одягу для занять у спортивному залі), кросівки, кеди.  

  

Спортивні костюми надягають тільки для уроків фізичної культури та на час 

проведення спортивних свят, змагань.  

  

4.4. Для занять на уроках праці та занять суспільно - корисною працею - 

фартухи, нарукавники.  

  

4.5. Педагогічний склад працівників школи повинен показувати приклад 

своїм вихованцям, витримувати діловий стиль в своєму 

повсякденному одязі.  

  

5. Матеріал і колір  

  

5.1. Рекомендується використання однотонних тканин для блузок і сорочок - 

білого, бежевого, блакитного, сірого кольорів (з варіантами відтінків в даній 

палітрі). Не використовувати кольори: яскраво - червоний, яскраво - зелений, 

яскраво - жовтий, яскраво - помаранчевий і т.п., тому що вони не відповідають 

вимогам санітарних норм і можуть викликати «психологічне стомлення».  

  



5.2. Рекомендується використання тканин для костюмів, які повинні володіти 

високою зносостійкістю, низькою пилеємкістю і середніми теплозахисними 

властивостями.  

  

5.3. Кольори жакета (жилета), спідниці та брюк для дівчаток - чорний, темно-

синій, сірий, колір брюк для юнаків – чорний, темно-синій.  

  

 

6. Заборонено:  

 

Учням школи перебувати  на уроці, в їдальні, спортивних та тренажерних залах 

у верхньому одязі і верхньому головному уборі.  

  

Використання спортивної форми як повсякденної, а також використання 

спортивного взуття поза межами уроків фізичної культури.  

  

7. Заходи адміністративного впливу  

  

7.1. За порушення цих правил адміністрація залишає за собою право на 

застосування різного роду стягнень:  

  

- Зауваження, бесіда  

  

- Повідомлення батьків учня (лист, телефонний дзвінок)  

  

7.2. У разі явки учнів в неналежному одязі і порушення цього положення 

батьки повинні бути повідомлені класним керівником протягом навчального 

дня.  

  

  


