НАКАЗ
по Житомирському обласному ліцеї Житомирської обласної ради
_________2020 року
№____
Про затвердження Єдиних
вимог до зовнішнього вигляду
учнів ліцею
Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про загальну середню
освіту», «Про рекламу», «Про охорону праці», Кодексу цивільного захисту
України, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, згідно зі
Статутом и та Правилами внутрішнього розпорядку Житомирського обласного
ліцею Житомирської обласної ради, з метою забезпечення безпечних умов
навчально-виховного процесу в ліцеї,
НАКАЗУЮ:
1.

Затвердити

Єдині

вимоги

до

зовнішнього

вигляду

учнів

Житомирського обласного ліцею Житомирської обласної ради (Додаток № 1).
2. Заступнику директора з НВР Хотинській І.В.:
2.1. Довести до відома кураторів та вихователів ліцею дані вимоги.
3. Кураторам та вихователям:
3.1. Довести до відома учнів ліцею та їх батьків (осіб, що їх заміняють)
дані вимоги до зовнішнього вигляду учнів Житомирського обласного ліцею
Житомирської обласної ради.
3.2. Контролювати дотримання учнями даних вимог.
4. Відповідальному за роботу сайту ліцею Бондарю С.П. розмістити наказ
на сайті ліцею.
5. Контроль за виконанням наказу покладаю на заступника директора з
НВР Хотинську І.В.
6. Загальний контроль залишаю за собою.
Директор ліцею:
Виконавець Хотинська І.В.

Л.В. Корінна

Додаток №1
ЄДИНІ ВИМОГИ ДО ЗОВНІШНЬОГО ВИГЛЯДУ УЧНІВ
ЖИТОМИРСЬКОГО ОБЛАСНОГО ЛІЦЕЮ
ЖИТОМИРСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ
1. Це Положення є локальним актом ліцею і обов’язковим для виконання
співробітниками, учнями, які навчаються, та їхніми батьками (особами, які
їх замінюють).
2. Функції одягу для учнів:
2.1. Одяг ділового стилю – це спосіб створення ділової атмосфери, необхідної
для навчальних занять. Введення носіння одягу ділового стилю у ліцеї
зумовлено санітарно-гігієнічними вимогами.
2.2. Носіння такого одягу сприяє вихованню в учнів естетичних навичок,
акуратності, дисциплінованості, зміцненню ліцейних традицій і забезпечує
створення комфортних умов під час навчання, усунення відмінностей в одязі
дітей незалежно від матеріального і соціального становища їхніх батьків
(законних представників).
3. Загальні принципи створення зовнішнього вигляду учнів:
3.1. Акуратність і охайність:
 одяг має бути обов’язково чистим, свіжим, вигладженим;
 зовнішній вигляд має відповідати загальноприйнятим в суспільстві нормам
ділового стилю і виключати зухвалі деталі;
 зачіска учня має бути охайною. Хлопці, які мають довге волосся, мають
зачісувати його в косу або хвіст.
 зачіска учениці повинна бути охайною (стрижка або підібране в зачіску
довге волосся). Дівчатам не бажано ходити з неохайним розпущеним
волоссям.
3.2. Стриманість:
 одне з головних правил ділової людини при виборі одягу, взуття, при
використанні парфумерних та косметичних засобів – стриманість і
помірність;
 нігті відповідно до санітарно-гігієнічних норм мають бути коротко обрізані,
чисті. Дівчата можуть мати доглянуті нігті із манікюром (лак світлого
кольору).
 найкращий макіяж – непомітний.
3.3. Носіння джинсового, пляжного, спортивного та одягу білизняного стилю
дозволяється тільки в спеціально визначені дні.

3.4. Види одягу ділового стилю:
 юнаки – штани, піджак або жилет темного кольору, сорочка або українська
сорочка-вишиванка, краватка (за бажанням), джемпер;
 дівчата – блуза сорочкового покрою (колір однотонний) або українська
блуза-вишиванка, спідниця (пряма або з елементами складок) або сарафан
темного кольору, штани класичного стилю від талії, класичний жакет або
піджак, джемпер. Рекомендована довжина спідниці: вище колін не більше
7см і нижче колін не більше 7см;
 святкова форма відрізняється від повсякденної кольором блузки у дівчат та
сорочки у хлопців (білого кольору або українська вишиванка).
4. Права та обов’язки учнів:
 Учні зобов’язані щодня носити у ліцеї одяг ділового стилю.
 Спортивна форма у дні уроків фізичної культури приноситься з собою.
 У
дні проведення урочистих лінійок, святкових заходів, свят
учні надягають святковий одяг.
 Допускається носіння в холодну пору року джемперів, светрів і пуловерів
без зухвалих малюнків і написів.
5. Педагогічний склад працівників ліцею має показувати приклад своїм
вихованцям, витримувати діловий стиль в своєму повсякденному одязі.

