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Правила Дня довільного одягу
Дні довільного одягу будуть призначені, оголошені та визначені адміністрацією школи. У ДНІ
ДОВІЛЬНОГО ОДЯГУ учні можуть носити повсякденний одяг, наприклад джинси. Весь одяг має бути
чистим і без дірок. Забороняється використовувати будь-які формулювання чи зображення, які є
образливими для GVA. Уникайте мішкуватого або дуже тісного одягу. Шкільна форма суворо
дотримується в усі інші шкільні дні. Одяг учнів не повинен відволікати від навчанняня і повинен бути
зручним для всіх шкільних занять. Навчання учнів є нашим найвищим пріоритетом, і учнівський одяг не
повинен перешкоджати цій меті.
Відповідним одягом під час днів довільного одягу буде:
Верх:
•
•
•
•

Сорочки повинні бути з рукавами
Сорочки не повинні відкривати будь-які ділянки талії або верхньої частини тіла (без відкритих
декольте)
Сорочки повинні закривати спину учня
БЕЗ капюшонів і толстовок

Низ:
•
•
•
•
•

Штани будь-якої статі повинні завжди закривати нижню білизну
Штани будь-якої статі повинні носитися на талії (без «обвислих» штанів)
Шорти мають бути довжини не менше довжини пальців від коліна для хлопців та дівчат.
Спідниці/сукні мають бути не менше довжини пальців від коліна
Не допускаються отвори/розриви будь-якого розміру

Взуття:
• Взуття необхідно носити постійно на території школи
• Взуття, для якого потрібні шнурки, має бути зав’язаним.
• Високі підбори, шльопанці та туфлі НЕ дозволені (це правила безпеки)
• Чоботи можна носити лише до/зі школи, а не вдень
Інші предмети НЕ допускаються:
• Штани для йоги
• Майки або сорочки без рукавів
• Піжами та салонні штани
• Туфлі/тапочки для спальні
• Бандани, капелюхи або кепки
• Сонцезахисні та окуляри без призначення лікарем
• Ланцюжки, ювелірні вироби з шипами або аксесуари з шипами (включаючи ремені)
GVA залишає за собою право звертатися до нових моделей моди, не згаданих у цьому документі, коли
вони стають доступними для учнів. Мода має відповідати освітньому середовищу для неповнолітніх.
Якщо ваша дитина не дотримується правил одягання, вас попросять принести його/її форму та
належне взуття. Якщо з вами неможливо зв’язатися, ваша дитина пропустить наступний День
довільного одягу.

