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НАКАЗ 

03.09. 2018                                                        м. Ковель                                                          № 154 

 

Про шкільну форму 

 

          На виконання Указу Президента України від 12.06.1996 « № 417/96 «Про шкільну форму 

для учнів середніх закладів освіти» та постанови Кабінету Міністрів України №1004 від 

22.08.1996 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти», з метою 

створення ділового стилю одягу учнів, робочої атмосфери під час навчально-виховного процесу, 

дотримання єдиних санітарно-гігієнічних вимог, виховання в учнів естетичного смаку, культури 

одягу 

 

НАКАЗУЮ: 

1.   Згідно «Положення про шкільну форму», схваленого на засіданні педагогічної ради від 

31.09.2011 та Ради школи від 01.09.2011 продовжити в 2018/2019 н.р. для учнів НВК «ЗОШ 

№11-ліцей» м.Ковеля вимоги щодо шкільної форми. 

2. Затвердити такий зразок костюму: 

1)  для юнаків: класичний  діловий костюм темно-синього або чорного кольору, сорочка 

або гольф однотонні, краватка (до сорочки), взимку дозволяється безрукавка або светр під 

піджак темного кольору, темні туфлі; 

         2) для дівчат: класичний діловий костюм темно-синього  або чорного кольору, жилет, піджак 

вільного чи напівприталеного  силуету, спідниця середньої довжини без воланів, оборок 

тощо (не вище 5 см від колін) або брюки класичного стилю середньої та високої посадки, 

однотонна класична блуза, темні туфлі або босоніжки; 

          3) можливі будь-які комбінації із вищезазначених предметів за умови дотримання кольору 

і ділового стилю одягу. 

                                                   Вимоги до зовнішнього вигляду: 

         1)  одяг і взуття мають бути чистими; 

         2) охайна ділова зачіска для дівчат, коротка стрижка для юнаків, волосся природного 

кольору; 

         3)  косметичний (стриманий) макіяж та манікюр дозволяється тільки для дівчат 9-11-их 

класів; 

         4) згідно правил ділового етику та в якості доповнення до шкільної форми дівчатам 

дозволяється тільки один вид прикрас (наприклад: тільки сережки); 

         5) носіння предметів пірсінгу, татуажу в НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля забороняється; 

         6) в НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля забороняється носити декольтовані, надто яскраві , 

картаті, вкорочені блузи («топіки», футболки тощо), надто яскраві сорочки, дуже короткі та 

дуже довгі спідниці, вкорочені стягуючі брюки, бриджі тощо, спортивний одяг, взуття 

(окрім занять фізичною культурою та спортивних змагань), одяг для літнього відпочинку, 

неформальну символіку; 

        7)  взуття має бути без підборів або з підборами  помірної висоти. 

 

3.  Класним керівникам  постійно у доступній формі проводити роз’яснювальну роботу серед 

учнів та батьків та щодня контролювати дотримання  вимог щодо зовнішнього вигляду учнів 

класу. 

4. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника з виховної роботи Сметюх А.М. 

mailto:NVK_11@ukr.net


 

 

Директор НВК «ЗОШ №11-ліцей» м.Ковеля                                                               Г.О.Сидорук 

 

З наказом ознайомлена:                                                                                              

 

_____________  _____________________                                                                    А.М.Сметюх  
                (дата)                                              (підпис) 

 


