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КРЕМЕНЧУЦЬКА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА І-ІІІ СТУПЕНІВ №20
КРЕМЕНЧУЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Про внесення змін до положення
«ЄДИНІ ВИМОГИ ДО УЧНІВ»
1. Внести до положення «Єдині вимоги до учнів» пункт:
VІІІ. ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
8.1. Демократичний підхід до зовнішнього вигляду учня Кременчуцької ЗОШ
І-ІІІ ступенів №20 передбачає відсутність форми єдиного зразка, що дозволяє учневі
реалізувати свою індивідуальність і неповторність. Учень повинен мати відповідний
зовнішній вигляд.
Культура одягу має не менше значення, аніж культура поведінки. В одязі
завжди мають бути присутні чистота й охайність. Ідеальною формою одягу є така,
що сприяє зосередженню уваги дитини не на вивченні деталей одягу, а саме на
засвоєнні навчального матеріалу. Таким одягом може бути костюм, що підкреслює
особисті якості й офіційність стосунків між учнями. До такого костюма відносять
піджак зі спідницею або брюками та блузку (сорочку).
8.2. У зовнішньому вигляді учні Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №20
повинні притримуватись наступних рекомендацій:
1. Одяг учня не має бути незвичайного фасону, який відволікає увагу інших,
вбрання також не має бути занадто яскравих тонів, тому що це стомлює та
роздратовує зір оточуючих.
2. Не варто хлопцям з’являтись у школу в шортах.
3. Не втрачайте почуття міри: навчіться чітко визначати, коли необхідно одягати
класичний костюм, коли робочий халат, святкову сукню, а коли – светр і джинси.
4. Носіть той одяг, який вам до вподоби та до лиця: естетично витриманий,
ошатний, елегантний.

5. Не захоплюйтеся сіро буденним одягом.
6. Не забувайте, що одяг завжди має бути охайним, чистим, відпрасованим, зручним
і не заважати працювати в класі.
7. Не носіть тривалий час один і той же одяг.
8. Не носіть взуття на високих підборах. Від такого взуття швидко стомлюються
ноги, можна отримати травму або це може привести до певних захворювань.
9. Намагайтесь не знаходитись у приміщенні в теплому взутті.
10. Негігієнічно перебувати в приміщенні школи в головному уборі. Це стосується
як хлопців, так і дівчат.
11. Не забувайте, що довге розпущене волосся заважає під час навчання.
12. Неприпустимо юнакам приходити до школи неголеними.
13. Не експериментуйте надмірно зі своїм волоссям, аби незвичні зачіски,
неприродні або часті зміни кольору не відволікали уваги однокласників.
14. Не варто прикрашати себе занадто дорогими та яскравими коштовностями чи
біжутерією.
15. Не варто користуватися дезодорантами, туалетною водою чи одеколоном з
різким, сильним запахом.
16. Спортивний одяг та взуття підлягає гігієнічній обробці не менш як один раз на
тиждень.
8.3. Учням Кременчуцької ЗОШ І-ІІІ ступенів №20 забороняється носити в школі:
1.

Декольтовані, надто яскраві, картаті, вкорочені блузки («топіки», футболки
тощо), надто яскраві сорочки;

2.

Дуже короткі та дуже довгі спідниці (це може стати причиною травми);

3.

Вкорочені, стягуючі брюки, бриджі тощо;

4.

Спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних змагань);

5.

Одяг для літнього відпочинку;

6.

Неформальну символіку і атрибутику, які можуть призвести до соціальних
конфліктів.

