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2022-2023 оқу жылына арналған
"Мұрагер" ММИ оқушылары үшін
міндетті мектеп формасына қойылатын
талаптар

• "Мұрагер" ММИ міндетті мектеп формасы
(бұдан әрі - мектеп формасы) оқытудың
зайырлы сипатына сәйкес келеді. Мектеп
формасының үлгісі классикалық стильде,
бірыңғай қара көк түсті гаммада жасалады.

• Мектеп формасы білім алушылардың жас
ерекшеліктерін ескере отырып енгізіледі.

• Мектеп формасы күнделікті, салтанатты
және спорттық болып бөлінеді.



Ұлдарға арналған мектеп формасы
мыналарды қамтиды:

• пиджак, жилет, қара көк түсті шалбар, салтанатты
жейде (ақ түсті), күнделікті жейде (көкшіл түсті). 
Суық мезгілде: тоқылған көкірекше. Ұлдарға 
арналған шалбарлар кең пішіліп, ұзындығы аяқтың 
тобықтарын жабады.

Қыздарға арналған мектеп формасы
мыналарды қамтиды:

• пиджак, жилет, қара көк түсті юбка (ұзындығы
тізені жауып тұратын), классикалық блузка (ақ түсті).
Суық мезгілде тоқылған көкірекше, сарафан,
шалбар. Қыздарға арналған шалбар кең пішілген
және ұзындығы аяқтың тобықтарын жабады.



Ұлдар мен қыздарға арналған спорттық киім:
спорттық костюм (спорттық шалбар, футболка),
спорттық аяқ киім (кроссовкалар, кедылар).

Мектеп формасына түрлі конфессиялардың діни
киім элементтерін енгізуге жол берілмейді.

Санитарлық талаптарды сақтау мақсатында
мектепте екінші (ауысымды) аяқ киім міндетті болып
табылады. Төмен температурада қамқоршылар
кеңесінің мектеп әкімшілігімен келісе отырып жасалған
шешімімен ауыстырылатын аяқ киім алынып тасталуы
мүмкін.



Бірыңғай мектеп формасын киген кезде жол
берілмейді:

• 4,5 см-ден аса биік өкшелі аяқ киім киюге;

• діни сипаттағы киімдер мен нышандарды (хиджаб, никаб,
бурка, паранджа, сикх шалбарлары, иудей қалпақ-бумалары,
крестер, жарты айлар және т. б.) киіп жүруге ;

• дененің бөліктерін (ішті, арқаны, кеудені)ашуға;

• косметика, жарқын маникюр, татуировка, пирсингті қолдануға;

• көзді жауып тұратын кекіл өсіруге, шаштың түсін ашық
түстермен бояуға;

• шашты "панк" үлгісінде қиюға, тұлым, мұрт және сақал қоюға (ер
балаларға және жасөспірімдерге).



Мектеп формасына және сыртқы
келбетіне қойылатын талаптар сақталмаған
жағдайда, педагог, сынып жетекшісі сыртқы
келбетін тәртіпке келтіру үшін оқушыны
заңды өкілімен бірге үйіне жіберуге құқылы.



Мектеп формасы






