Положення про гімназійну форму

1. Загальні положення
1.1. В даному Положенні встановлюються визначення гімназійної форми одягу і порядок її
носіння для учнів Російсько-української гуманітарної гімназії.
1.2. Зразки моделей форми, які відповідають діловому стилю, погоджуються батьківською
радою і адміністрацією гімназії.
1.3. Мета використання єдиної форми для учнів гімназії:
- створення ділового стилю одягу учнів і робочої ділової атмосфери під час навчального
процесу;
- форма дисциплінує учня, мотивує навчальну діяльність;
- здійснення єдиних санітарно-гігієнічних норм;
- виховання в учнів естетичного смаку, культури одягу;
- формування відчуття корпоративної приналежності, приналежності до колективу учнів,
поваги до гімназії.
2. Правила носіння форми
2.1. Порядок носіння форми встановлений даним Положенням, обов’язковий для учнів
протягом всього навчального року.
2.2. Учні носять форму кожного дня протягом всього часу перебування на уроках в гімназії.
3. Вимоги до форми
3.1. Парадна форма:
- для юнаків – класичний діловий костюм темно-синього кольору, біла сорочка,
вишиванка, краватка (до сорочки), темні туфлі;
- для дівчат – класичний діловий костюм темно-синього кольору або піджак вільного чи
напівприталеного силуету довжиною до лінії стегна, спідниця середньої довжини без
воланів, оборок тощо (5см. вище або нижче колін) або брюки класичного стилю, біла
класична блуза або вишиванка, темні туфлі або босоніжки.
3.2. Повсякденна форма :
- для юнаків – класичний діловий костюм темно-синього, жилет темно-синього кольору,
безрукавка, джемпер сірого кольору,сорочка або гольф однотонні, краватка або без неї,
темні туфлі;
- для дівчат – жилет, піджак напівприталеного силуету довжиною до лінії стегна, темносиня спідниця середньої довжини можливо у складку але без воланів, оборок тощо ( 5 см.

вище або нижче коліна), брюки класичного стилю, класичний діловий костюм або сарафан
темно-синього кольору, однотонна класична блуза, темні туфлі або босоніжки.
Можливі будь-які комбінації із вищезгаданих предметів за умови дотримання кольору і
ділового стилю одягу.
3.3. Форма для уроків фізичної культури і хореографії :
- для юнаків та дівчат – чорні спортивні штани з м’якої трикотажної тканини або шорти,
біла однотонна футболка або гольф, темне спортивне взуття.
3.4. В гімназії в урочний час, під час свят і урочистостей забороняється носити:
- джинсовий одяг;
- декольтовані, надто яскраві, картаті, вкорочені блузки («топіки», футболки тощо), надто
яскраві сорочки;
- дуже короткі та дуже довгі спідниці;
- вкорочені, бриджі тощо;
- спортивний одяг і взуття ( окрім занять фізкультури та спортивних змагань);
- одяг для літнього відпочинку;
- неформальну символіку і атрибутику;
3.5. Вчительський склад працівників гімназії повинен показувати приклад учням,
дотримуватись ділового корпоративного стилю, а саме ділові костюми ( для чоловіків/
жінок) плаття, спідниці темно-синього кольору і однотонних сорочок у своєму
повсякденному одязі.
4. Вимоги до зовнішнього вигляду
4.1. Одяг і взуття мають бути чистими і охайними.
4.2. Охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, волосся природного
кольору.
4.3. Косметичний ( стриманий) макіяж дозволяється тільки дівчатам 9-11 класів.
4.4. Згідно правил ділового етикету в якості доповнення до форми дівчатам дозволяється
тільки один вид прикрас ( наприклад, тільки сережки)
4.5. Носіння предметів пірсінгу, тату аж в гімназії забороняється.

