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ПОЛОЖЕННЯ 

про учнівську форму 

Калуського ліцею імені Дмитра Бахматюка 

Калуської міської ради Івано-Франківської області 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відповідно до п. 4.4. Статуту Калуського ліцею імені Дмитра 

Бахматюка Калуської міської ради Івано-Франківської області введена 

учнівська форма встановленого зразка для учнів. 

1.2. Необхідність введення єдиної учнівської форми зумовлена наступним: 

- учнівська форма свідчить про приналежність до колективу закладу; 

- учнівська форма дисциплінує учнів, мотивує до навчальної діяльності; 

- учнівська форма створює в ліцеї ділову атмосферу, необхідну для 

якісного освітнього процесу; 

- учнівська форма є елементом виховання в учнів естетичного смаку, 

культури одягу; 

- учнівська форма є традиційною візитівкою закладу. 

 

2. Особливості учнівської форми 

2.1. Повсякденна учнівська форма: 

2.1.1. Для учнів 5-9 класів: 

- жилетка (спинка темно-синього кольору; пілочки в клітинку темно-

синього, бордового, білого і темно-зеленого кольорів; на лівій пілочці 

логотип закладу, вишитий білими нитками на темно-синьому тлі); 

- класичні брюки (для хлопців і дівчат) або спідничка (для дівчат) 

темно-синього або чорного кольору; 

- сорочка (блуза, футболка, светр) бордового або білого кольору. 

2.1.2. Для учнів 10-12 класів: 

- піджак (жакет) темно-синього або чорного кольору; на лівій пілочці 

значок із логотипом закладу; 

- класичні брюки (для хлопців і дівчат) або спідничка (для дівчат) 

темно-синього або чорного кольору; 

- сорочка (блуза, футболка, светр) бордового або білого кольору. 

2.2. Святкова учнівська форма: 

2.2.1. Для учнів 5-9 класів: 



- жилетка (спинка темно-синього кольору; пілочки в клітинку темно-

синього, бордового, білого і темно-зеленого кольорів; на лівій пілочці 

логотип закладу, вишитий білими нитками на темно-синьому тлі); 

- класичні брюки (для хлопців і дівчат) або спідничка (для дівчат) 

темно-синього або чорного кольору; 

- сорочка (блуза, футболка), вишита бордовими і чорними нитками на 

білому тлі. 

2.2.2. Для учнів 10-12 класів: 

- піджак (жакет) темно-синього або чорного кольору; на лівій пілочці 

значок із логотипом закладу; 

- класичні брюки (для хлопців і дівчат) або спідничка (для дівчат) 

темно-синього або чорного кольору; 

- сорочка (блуза, футболка), вишита бордовими і чорними нитками на 

білому тлі. 

 

3. Правила носіння учнівської форми 

3.1. Носіння учнівської форми є обов’язковим для всіх учнів упродовж 

навчального року. 

3.2. Учні носять форму кожного дня протягом всього часу перебування в 

закладі (виняток становлять дні проведення традиційних ліцейних 

свят: Дня Ліцею, Дня Здоров’я, Спартакіади тощо). 

3.3. Учнівська форма завжди має бути чистою й охайною. 

 

4. Прикінцеві положення  

4.1. Це Положення обов’язково розміщується на інформаційних ресурсах 

закладу для загального ознайомлення. 

4.2. Доведення вимог цього Положення до учнів та їх батьків (осіб, що їх 

заміняють) покладається на класних керівників. 

4.3. Відповідальність за дотримання цього Положення учнями 

прокладається на їх батьків (осіб, що їх заміняють). 

4.4. Про випадок явки учня на навчальні заняття до закладу без учнівської 

форми батьки (особи, що їх заміняють) мають бути повідомлені 

класним керівником протягом навчального дня. 

4.5. Недотримання учнями цього Положення є порушенням Статуту 

закладу та Правил поведінки для учнів. 


