
 

Про дотримання ділового стилю одягу учнів  

 

Відповідно до наказу Департаменту освіти і науки, молоді та спорту  Київської 

міської державної адміністрації від 03.10.2017 року № 929 «Про шкільну форму», 

наказу по гімназії «Діалог» від 10.10.2017 року № 285 «Про створення ділового 

стилю одягу учнів гімназії «Діалог», додатку № 4 до Правил внутрішнього 

розпорядку, рішення педагогічної ради № 3 від 12.10.2017 в гімназії «Діалог» 

вважається обов’язковим дотримання   ділового стилю одягу учнів.   

 

Мета даного рішення: 

 створення робочої атмосфери під час навчального процесу; 

 дотримання єдиних санітарно - гігієничнихих норм; 

 виховання в учнів естетичного смаку, культури одягу; 

 формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до  правил 

гімназистів.  

 

Вимоги до стилю: 

 Для юнаків - класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього 

кольору, сорочка або гольф однотонні, безрукавка або светр під піджак 

темного кольору, темні туфлі. 

 Для дівчат - класичний діловий костюм чорного, сірого, темно-синього 

кольору, жилет, піджак спідниця середньої довжини без воланів, оборок тощо 

або брюки класичного стилю, однотонна класична блуза, темні туфлі або 

босоніжки із закритим носком. 

Можливі будь-які комбінації із вищезазначених предметів за умови дотримання 

ділового стилю одягу 

 

 В гімназії забороняються носити: 

 джинсовий одяг; 

 декольтовані, надто яскраві, вкорочені блузки («топіки», футболки 

тощо),надто яскраві сорочки, короткі спідниці; вкорочені, стягуючі брюки, 

бриджі тощо; 

 спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультурою та спортивних змагань) 

 одяг для літнього відпочинку; 

 неформальну символіку і атрибутику 

 

Вимоги до зовнішнього вигляду 

 Одяг і взуття мають бути чистими і охайними. 

 Охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, волосся 

природного кольору 

 

Адміністрація гімназії звертається до батьків з проханням придбати  і постійно 

контролювати виконання учнями вимог щодо зовнішнього вигляду. Ці вимоги 

співпадають з державною політикою України у цьому питанні. Крім того, дані 

вимоги допомагають створенню плідної академічної атмосфери, зміцненню 

організаційної культури, покращенню дисципліни, зменшенню рівня соціальної 

напруги серед учнівської молоді та зменшують відповідні видатки батьків. 
 


