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ЩОДЕННА ШКІЛЬНА ФОРМА
ШКІЛЬНІ КОЛЬОРИ :
Верхній одяг—ЛИШЕ ОДНОТОННІ КОЛЬОРИ (без будь-яких узорів)
білий, темно-синій, світло-блакитний, чорний
Нижня частина—ЛИШЕ ОДНОТОННІ КОЛЬОРИ: темно-синій, хакі, чорний (не джинси)
ВЕРХНІЙ ОДЯГ: сорочки мають бути заправленими
Сорочки поло — з короткими або довгими рукавами
Водолазки та імітаційні водолазки
Светри — пуловер або кардиган (АБСОЛЮТНО БЕЗ капюшонів, окрім із шкільною емблемою)
НИЖНІЙ ОДЯГ: необхідно носити на лінії талії
Штани та шорти — мають підходити належним чином
НІ: легінси, обтягуючі, мішкуваті/обвислі, потерті краї, штани-карго
Не коротше 3 дюймів вище коліна (без коротких шортів)
Спідниці/ шорти (для дівчат) — А-силуету або плісировані, не коротші 3 дюймів вище коліна
Сарафан (дівчата) — А-силует або плісирований, не коротше 3 дюймів вище коліна
Пояс — простий коричневий або чорний, без прикрас і великої пряжки; носяться в шлевках
ВЗУТТЯ:
Шкарпетки — потрібно носити щодня, шкарпетки до щиколотки або гольфи мають збігатися, лише
однотонні кольори (білі, темно-сині або чорні)
Колготки (для дівчат) — можна носити замість шкарпеток, мають бути непрозорими та
однотонними (білими, темно-синіми або чорними) БЕЗ НЕЙЛОНОВОГО ЧАСА
Взуття — із закритим носком, має зав’язуватися на шнурівці, пряжці або ремені-липучки, Кросівки
НІ: сандалі, шльопанці, тапочки, підбори вище 1”, БЕЗ ЧОБІТКІВ
ЮВЕЛІРНІ ВИРОБИ:
Сережки — не більше чверті і носяться лише у вухах
Намиста — можна носити невелике окреме намисто
ЖОДНІ інші прикраси заборонені
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СПОРТИВНА ФОРМА
У дні фізкультури учні приходять до школи в спортивній формі.
Верх — спортивна сорочка GVA (з довгим або коротким рукавом )
Низ (обов’язково на лінії талії) — однотонний темно-синій або чорний; спортивні штани або шорти
Шкарпетки — білі гольфи
Взуття — кросівки

ВЕРХНІЙ ОДЯГ
Пальто/куртки — потрібно знімати в будівлі, не можна носити протягом дня в класі
Шарфи — необхідно знімати при вході в будівлю; їх не можна носити як аксесуар
Черевики — Чоботи можна носити до школи взимку/погану погоду, але під час школи
Перевзуватися! Якщо учень забуде змінне взуття, батьків БУДЕ викликано, щоб
вони принесли дитині взуття

ПОРУШЕННЯ
Порушення вимог щодо шкільної форми включають, але не обмежуються:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Будь-який одяг, НЕ вказаний вище
Будь-який одяг із малюнками чи написами
Порваний або порваний одяг
Світшоти/футболки
Туфлі/черевики з відкритим носом у будівлі
Джинси або штани карго
Будь-які сорочки, які оголюють плечі, середину або низький виріз
Сонцезахисні окуляри або капелюхи
Будь-який одяг, який Директор вважає неприйнятним

ЗАМОВЛЕННЯ УНІФОРМИ
Форму можна придбати в будь-якому магазині; настійно рекомендує батькам робити замовлення
через онлайн-магазин нашої школи у French Toast Uniforms. пропонує різноманітні розміри та стилі,
що відповідають вимогам GVA щодо шкільної форми за доступними цінами.

Веб-сайт : https://www.frenchtoast.com

Код школи: QS61C9B

. Global Village Academy поважає та шанує всі релігійні переконання. Якщо ваша релігія вимагає певний
тип одягу (наприклад, головний убір, шарф тощо), зв’яжіться з адміністрацією школи. Ми з радістю
приймемо до уваги ваші потреби.

