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«Про шкільну форму для учнів 
середніх закладів освіти»
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Так Ні Частково

На Вашу думку, шкільна форма сприяє вихованню в учнів ділової культури?
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Так Ні Інше

Чи доцільна шкільна форма загалом?



• Доцільний діловий стиль
• Так, якщо батьки можуть собі це дозволити.
• Не доцільна, але дрес-код має бути.
• За бажанням, одній дитині може бути зручно в діловому одязі, іншій – в повсякденному.
• Можливо.
• Діловий стиль.
• Частково.
• Дрес-код.
• Доцільно, коли зручно.
• Вільні дні.
• Для офіційних заходів - так, інші дні – зручний одяг.
• Не займайтесь не зрозуміло чим, а вчіть дітей.
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Так Ні Інше

У разі скасування обов'язковості шкільної форми чи потрібно 
дотримуватися учням ділового стилю?



• Так, але п'ятниця – вільний одяг.
• Головне, щоб одяг виглядав чистим, акуратним, без яскравих кольорів, 

розумна довжина спідниці та висота підборів, щоб одяг був зручним.
• Не в спортивному одязі.
• Стосується всіх і вчителів також.
• Частково.
• Якщо зручний.
• Не кожен день
• Пристойний вигляд.
• Крім пляжного та спортивного.
• Індивідуально.
• Звичайна зручна одежа без екстриму.
• Звичайна, але не кричущих кольорів.
• Так, в старшій школі.
• Форма це не навчання.
• Вона «зрівнює» дітей з сімей з різним достатком. Діти з бідних сімей не 

почуваються незручно через відсутність різного (дорогого) модного 
одягу. Діти виділяються знаннями, а не одягом. Але у «здоровому» 
колективі це не важливо.
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Довільний і зручний одяг Одяг ділового стилю

Обов'язкова шкільна форма Відповідний дрес-код для свят

Яким, на Вашу думку, повинен бути дрес-код школяра?



Діловий стиль одягу – обов'язковий 
для всіх учасників 

навчально-виховного процесу









Діловий стиль школяра – гарна звичка майбутніх професіоналів.

Хочеш бути успішним – подивись, як ти виглядаєш.

Народна мудрість: «По одежі стрічають, а по уму – випроводжають»
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