
Вимоги до зовнішнього вигляду.            

Вимоги до одягу хлопців: 

- Чорний піджак класичного крою; 

- Сорочка або гольф ( білого або світлого однотонного кольору); 

- Краватка до сорочки ( за бажанням); 

- Штани чорного кольору класичного крою; 

Категорично заборонено: 

- Широкі та обвислі штани; 

- Капелюхи, картузи, бандани . 

1.2.Вимони до одягу дівчат 

- Чорний піджак класичного крою; 

- Сорочка  або гольф ( білого або світлого однотонного кольору); 

- Спідниця, штани чорного кольору класичного крою без зав’язок та 

накладних кишень. 

Категорично заборонено: 

- Прозорі,декольтовані блузи,які відкривають спину та живіт; 

- Спідниці та штани із заниженою талією. 

1.3 Вимоги до зачіски та макіяжу: 

- Волосся має бути акуратно підстрижене,довге волосся має бути зібране 

в зачіску; 

- Суворо заборонено яскраві,провокаційні,неординарні 

зачіски,кольорове волосся і яскравий макіяж. 

Суворо забороняється: 

- Джинсовий ,спортивний одяг для літнього відпочинку; 

- Одяг ,який містить надписи \ зображення агресивного, жорстокого, 

дискримінаційного характеру, ненормативну лексику, а також рекламу 

алкогольних напоїв, цигарок, наркотиків; 



- Татуювання, пірсинг  (виняток-невеликі сережки у вухах для дівчат); 

- Для хлопців заборонено борода, вуса; 

За погодженням з адміністрацією та органами учнівського 

самоврядування в гімназії можуть встановлюватися дні вільної форми 

одягу. 

2.Поведінка під час освітнього процесу: 

У  своїй поведінці на перервах та загальношкільних заходах гімназисти 

повинні керуватися Статутом гімназії та цими правилами: 

- після дзвінка учні займають свої місця та чекають на вчителя; 

- під час уроку заборонено шуміти ,відволікатися самому та відволікати від 

занять товаришів сторонніми розмовами та іншими справами ; 

- час уроку використовується учнями виключно  для навчальних цілей; 

- учні можуть вийти з класу тільки з дозволу вчителя; 

- під час перерви гімназисти зобов’язані : навести лад на робочому місці; 

- виконувати вимоги чергових; 

- допомагати підготувати клас до наступного уроку на прохання вчителя; 

2.1  Під час перерви заборонено: 

Бігати по сходах, коридорах, поблизу віконних отворів та інших місць, не 

пристосованих для ігор. 

Штовхати один одного,кидатися предметами й застосовувати фізичну силу. 

Шуміти,заважати іншим відпочивати. 

В їдальні учні зобов’язані: 

- виконувати вимоги вчителів та працівників їдальні ; 

- дотримуватися черги під час купівлі їжі ; 

- бути уважними та обережними при отриманні гарячих і рідких страв; 

- прибирати посуд під час вживання їжі. 

Відповідальність за порушення правил: 

У разі не виконання гімназистами Правил поведінки учнів Запорізької 

гімназії № 71 і Статуту гімназії  адміністрація  має право діяти згідно 

чинного законодавства. 
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