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__________________________________________________________________ 
 

 03.01.2018   №08 

 
Інформація 

про прийняті рішення органів громадського самоврядування 

комунального закладу 

 «Чортомлицька неповна середня загальноосвітня школа 

 м. Покров Дніпропетровської області»                                             

щодо доцільності використання учнями шкільної форми. 

 

         Відповідно до  ст. 28, 70 Закону України «Про освіту», на виконання розпорядження міського 

голови від 07 грудня 2017 року №352-р «Про шкільну форму», розпорядження УО від 11.12.2017 р. 

№61-р «Про шкільну форму», враховуючи, що постанова Кабінету Міністрів України від 22.08.1996 

р. №1004 «Про запровадження шкільної форми для учнів середніх закладів освіти» втратила 

чинність у 2008 році, з метою уникнення можливої дискримінації здобувачів освіти та вирішення 

організаційних питань щодо використання учнями шкільної форми у навчальному закладі  було 

проведено  батьківські збори 15.12.2017р., засідання загальношкільного батьківського комітету 

14.12.2017р., на яких обговорено питання доцільності використання учнями шкільної форми, та 

оформлено протоколи батьківських зборів. Відповідно до  протоколів у ході обговорення даного 

питання  були прийняті такі рішення: 

- відмінити обов'язковість шкільної форми; 

-  одяг учнів повинен бути зручним та комфортним;  

- учень повинен мати естетичний зовнішній вигляд; 

- під час навчально-виховного процесу зовнішній вигляд учня повинен бути класичним. 
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1 1 12 Кичук Н.С. 12 12 - - 

2 2 14 Гончарова А.В. 12 12 - - 

3 3 10 Касянова Ю.О. 10 10 - - 

4 4 13 Овчарова Л.В. 13 13 - - 

5 5 8 Матущенко Ю.М. 8 8 - - 

6 6 10 Чернишов В.І. 10 10 - - 

7 7 10 Перепелка Т.О. 10 10 - - 

8 8 10 Черевченко Л.Ю. 10 10 - - 

9 9 11 Черевченко Л.Ю. 11 11 - - 

     У Статуті закладу вимоги щодо шкільної форми відсутні.  

     Пропозиції органів громадського самоврядування щодо доцільності використання учнями 

шкільної форми розміщено на сайті навчального закладу                

 

              

Директор закладу                                          О.Г.Непомнєща 

 

 



 


