
Про зовнішній вигляд учня 
  

У кожному навчальному закладі діє свій статут, в якому прописуються 

основні положення і вимоги. Дотримання встановлених правил і положень 

обов’язкове як для учнів, так і для педагогічних працівників. Шкільна форма  не  

є обов’язковим атрибутом учня.  

Якщо ж у навчальному закладі не принципова шкільна форма, то, 

безумовно, зовнішній вигляд учня є важливим елементом у загальноосвітньому 

процесі і грає важливу роль. Допустимий і прийнятний в рамках шкільного 

процесу вигляд учнів дозволяє підтримувати статус та імідж навчального 

закладу, а також зобов’язує до дисципліни і відповідальності. Положенням, 

прийнятим педагогічною радою і затвердженим директором, регламентується 

зовнішній вигляд учня в навчальному закладі. 

 

                                        ПОЛОЖЕННЯ 

                про зовнішній вигляд учні у Грицівському ліцеї 

 

1. Учень повинен відвідувати заняття в охайному і чистому одязі, 

який відповідає строгому і діловому стилю і орієнтований суто для занять. 

 

2. Вимоги до зовнішнього вигляду учня є стандартними і 

єдиними.  

 

2.1.Охайність, акуратність і охайність у всьому. Не прийнятні зухвалі, 

помітні і яскраві одяг та атрибути. Волосся повинні мати чистий і 

причесаний вигляд. Для хлопчиків оптимальним варіантом буде 

коротка стрижка, для дівчаток – зібране волосся в зачісці. Розпускати 

волосся і використовувати об’ємні шпильки не дозволяється. 

Фарбування волосся в яскраві неприродні кольори не допускається. 

2.2.Чистими повинні бути також руки і нігті. Ніяких довгих нігтів і 

яскравих лаків, тільки коротко підстрижені і не нафарбовані нігті. 

Можливе використання в цілях особистої гігієни спеціальних засобів, які 

не повинні мати різкий і неприємний запах, щоб не дратувати оточуючих. 

Дівчатам старшокласницям  дозволяється робити легкий макіяж з 

використанням натуральних відтінків. Виключені яскраві губні помади, 

рум’яна і тіні. 

2.3.Немає категоричних заборон для носіння прикрас, але їх не     

повинно бути багато, і мають бути зроблені в класичному стилі. Громіздкі 

кулони і величезні кільця, кліпси і пірсинг суворо заборонені. 



      2.4.Одяг як у хлопчиків, так і у дівчаток має бути чистим та 

випрасуваним. Найбільш прийнятний поширений варіант зовнішнього 

вигляду – світлий верх, темний низ. Не повинно бути відірваних гудзиків, 

недбало загорнених рукавів на сорочках і блузках. Учні за бажанням і при 

наявності можуть носити шкільну форму попередніх років. 

     2.5. До взуття такі ж вимоги, як і до всього іншого. Взуття має 

бути чистим, зручним, гармоніювати з одягом. Високі підбори суворо 

заборонені для безпеки самих же учнів. Можлива наявність змінного 

взуття для приміщення. 

 

3.  Можлива індивідуальна класна учнівська форма за бажанням 

учнів та батьків. 

 

Вимоги до зовнішнього вигляду учнів хоч і суворі на перший погляд, але, 

тим не менш, вони логічні та обґрунтовані. В межах навчального закладу нічого 

не повинно відволікати від занять, тому допустимі мінімалізм і простота. 


