Адміністрація Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка
звертається до батьків з проханням постійно контролювати виконання учнями вимог щодо
зовнішнього вигляду.
Шкільна форма учня Класичної гімназії при Львівському національному університеті імені Івана Франка
має встановлений зразок, який затверджений педагогічною радою гімназії (Протокол №1 від
30.08.2019), а також батьківською радою (Протокол № 1 від 06.09.2019).

Щоденний одяг для хлопців:
• діловий костюм темно-синього (чорного) кольору;
• сорочка біла або однотонна світлого кольору;
• краватка однотонна;
• туфлі (не спортивне взуття!);
• можливе використання джинсів класичного крою без потертостей та декоративної фурнітури
темно-синього або чорного кольорів.
Зміни, які допускаються взимку (за низької температури):
•
•

легкий светр (гольф) під піджак;
жилет (на сорочку під піджак);

Зміни, які допускаються влітку (за високої температури):
•
•

біла або світла сорочка з коротким рукавом (не футболка або майка) без піджака;
літнє відкрите взуття.

Щоденний одяг для дівчат:
•
•
•
•
•

діловий костюм (піджак + спідниця, піджак + штани), сарафан темно-синього (чорного)
кольору;
блуза біла або однотонна світлого кольору (не футболка , не майка);
колготи тілесного або темного кольору;
туфлі без підборів на невисокому каблуку (не спортивне взуття!);
можливе використання темних однотонних джинсів класичного крою без потертостей,
блискіток, яскравих написів та декоративної фурнітури.

Зміни, які допускаються взимку (за низької температури):
•
•

легкий светр (гольф) під піджак;
жилет (на блузу під піджак).

Зміни, які допускаються влітку (за високої температури):
•
•

біла або світла блуза з коротким рукавом (не футболка або майка) без піджака;
літнє відкрите взуття.

Важливо:
• форма повинна бути чистою і акуратною;
• учні повинні мати чисте змінне взуття;
• учні повинні мати чисту носову хустинку, гребінець, вологі або сухі одноразові серветки;
• учні зобов’язані слідкувати за власною чистотою та охайністю;
• під час роботи групи продовженого дня для 5-6 класів дозволяється зміна ділового одягу на
одяг спортивного стилю;
Одяг для занять фізичною культурою:
•
•
•
•
•

спортивний костюм;
футболка;
кросівки або кеди;
змінні шкарпетки;
засоби для догляду за довгим волоссям.

Учням категорично забороняється:
•
•
•
•
•
•
•

носити джинси світлого кольору, некласичного крою (облягаючі чи широкого крою), з
потертостями, яскравими написами та декоративною фурнітурою;
носити одяг з капюшоном, светри, блузки, з яскравими написами, зображеннями, блискітками;
носити майки, футболки, поло замість блузок чи сорочок;
мати неохайне довге волосся, довгі нігті та манікюр яскравого кольору;
використовувати яскравий макіяж;
носити дорогі ювелірні прикраси (крім пари маленьких сережок для дівчат);
використовувати політичну символіку.

Чому зручно і потрібно носити форму у навчальному закладі?
Тому що:
•
•
•
•
•

форма допомагає дітям відчувати рівні стартові можливості незалежно від достатку родини;
учнівська форма – це дешевше, ніж різноманітне вбрання, яке доведеться щодня чергувати;
змінне взуття забезпечує не лише чистоту у закладі та на робочому місці дитини (за партою),
але і санітарну гігієну ніг;
форма виховує культуру одягу;
діловий стиль – це солідно, у дітей формується розуміння доречності одягу: куди вдягти
вечірню сукню, а куди – строгий костюм.

