
ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКІЛЬНУ ФОРМУ 

 

1. Загальні положення: 

Згідно Указу Президента України «Про шкільну форму», статуту школи, 

рекомендаціям районного управління освіти, рішення педагогічної рад, ради 

школи та загальношкільної конференції в школі введена шкільна форма 

встановленого зразка для учнів 1-11-х класів. 

1.1 У даному положенні встановлюються визначення шкільної форми і 

порядок її носіння для учнів 1-11-х класів.  

1.2 Зразки моделей форми, які відповідають діловому стилю, погоджуються 

батьківською радою і адміністрацією школи. 

Про необхідність введення єдиної шкільної форми свідчить наступне: 

 указ президента україни «про шкільну форму» від 12 червня 1996 року 

n 417/96; 

 строгий стиль одягу створює в школі ділову атмосферу, необхідну для 

занять; 

 форма дисциплінує учня, мотивує навчальну діяльність; 

 шкільна форма свідчить про приналежність до колективу школи – 

навчального закладу м. боярки в умовах інтеграції освіти україни до 

європейського простору. 

Мета даного рішення: 

 створення ділового стилю одягу учнів і робочої атмосфери під час 

навчального процесу; 

 здійснення єдиних санітарно - гігієнічних норм; 

 виховання в учнів естетичного смаку, культури одягу; 

 формування відчуття корпоративної приналежності, поваги до 

традицій школи. 

2. Правила носіння 

 

2.1 Порядок носіння форми, встановлений даним положенням, обов’язковий 

для учнів 1-11-х класів. 

2.2 Учні 1-11-х класів носять форму кожного дня протягом всього часу 

перебування в школі. 

3. Вимоги до форми 

3.1 Парадна форма 

 для юнаків – класичний діловий костюм темного кольору, біла сорочка 

або гольф, краватка (до сорочки), темні туфлі; 

 для дівчат – класичний діловий костюм темного кольору, піджак 

вільного чи напівприталеного силуету; спідниця середньої довжини без 

воланів, оборок тощо, або брюки класичного стилю, біла класична 

блуза, темні туфлі або босоніжки із закритим носком. 

3.2  Повсякденна форма: 



 для юнаків – класичний діловий костюм темного кольорусорочка або 

гольф однотоннівзимку дозволяється безрукавка або светр під піджак 

темного кольорутемні туфлі 

 для дівчат – класичний діловий костюм темного кольору піджак 

вільного чи напівприталеного силуету довжиною до лінії 

стегна,спідниця середньої довжини без воланів, оборок тощо,брюки 

класичного стилюоднотонна класична блузатемні туфлі або босоніжки 

із закритим носком можливі будь-які комбінації із вищезазначених 

предметів за умови дотримання кольору і ділового стилю одягу 

3.3  Обов’язковим є носіння змінного взуття в період перебування в школі. 

3.4  У школі забороняються носити: 

 джинсовий одяг; 

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

футболки тощо), надто яскраві сорочки; 

 дуже короткі та дуже довгі спідниці; 

 вкорочені, стягуючі брюки, бриджі тощо; 

 спортивний одяг і взуття (окрім занять фізкультури та спортивних 

змагань); 

 одяг для літнього відпочинку; 

 неформальну символіку і атрибутику. 

3.5 Учительський склад працівників школи повинен показувати приклад 

учням, дотримуючись ділового стилю у своєму повсякденному одязі. 

4. Вимоги до зовнішнього вигляду 

4.1 Одяг і взуття мають бути чистими і охайними. 

4.2 Охайна зачіска для дівчат та юнаків. 

4.3 Косметичний (стриманий) макіяж дозволяється тільки дівчатам 10-11 

класів. 

4.4 Згідно правил ділового етикету в якості доповнення до шкільної форми 

дівчатам дозволяється тільки однин вид прикрас (наприклад, тільки 

сережки). 

5. Порядок введення і механізм дотримання 

Указу Президента України «Про шкільну форму» 

5.1 Відповідальність за доведення інформації до учнів школи та їхніх батьків 

(осіб що їх заміняють) та дотримання пунктів цього положення покладається 

на заступника директора з виховної роботи та класних керівників. 

5.2 Недотримання учнями школи цього положення є порушенням статуту 

школи та правил поведінки для учнів школи 

5.3 Про випадок явки учня без шкільної форми порушення даного положення 

батьки мають бути повідомлені класним керівником протягом навчального 

дня 

5.4 Дане положення є додатком до статуту школи і підлягає обов’язковому 

виконанню учнями і працівниками школи. за порушення даного положення 

статуту школи на учнів та їх батьків накладається дисциплінарна 

відповідальність. 



 

Поради батькам щодо вибору шкільного одягу 

 

У шкільній формі дитина перебуває 5 днів на тиждень як мінімум по 

шість годин. Основні вимоги, які висувають експерти до неї – це комфорт і 

безпека.  

За нормативами шкільний одяг для дітей повинен містити не більше 

67% синтетичних матеріалів. але якщо навіть з сировиною все добре, слід 

звернути увагу на якість шиття. 

Згідно з діючими нормами, дитина має переносити на відстань до 3 км 

не більше 10% від своєї маси. експерти наполягають, що рюкзак для 

першокласника повинен важити не більше 1 кг. Отже обирати ранець треба 

як можна легший, але при цьому з ортопедичною спинкою, щоб рівномірно 

розподілялося навантаження, жорстким днищем, щоб формувалася гарна 

постава, а от від портфелів і сумок через плече на одній широкій ручці 

експерти батькам радять відмовитися – це сколіоз у майбутньому. 


