ОШ „БРАЋА БАРУХ”
КОДЕКС ОБЛАЧЕЊА
ЗАПОСЛЕНИХ, УЧЕНИКА, РОДИТЕЉА И ОСТАЛИХ ПОСЕТИЛАЦА ОШ
,,БРАЋА БАРУХ‟
ЖЕНСКЕ ОСОБЕ ( запослене, ученице, родитељи, остало):
 Сукње - примерене дужине-најкраће до 5цм изнад колена, без
дубоких шлицева на предњој или задњој страни.
 Панталоне
–
Запослене,
родитељи
и
остало:
дуге,
3/4
и
бермуде
највише до 5цм изнад колена (кожне и исцепане панталоне нису дозвољене)
 Ученице: дуге, 3/4 и бермуде највише до 5цм изнад колена, доњи део
тренерке и фармерице (кожне панталоне и шортсеви нису дозвољени)
 Тренерке – Наставницама су дозвољене само у сали за физичко и
приликом организоване спортске манифестације у школи, изузев
наставници физичког васпитања јер се то сматра радном униформом.
 Кошуље, блузе и мајице - дугих и кратких рукава (никако бретеле,
изражен деколте или дубок изрез на леђима) које треба да буду
примерене дужине – до кукова или да прекривају кукове (стомак не
сме да буде откривен).
 Кошуље, блузе и мајце не смеју бити провидне нити имати чипку или било који
други декоративни материјал који може откривати интимне делове тела
 На мајицама не смеју бити налепнице (пресликачи) на којима су
текстови
непримереног
садржаја-који
вређају
достојанство
друге
особе, имају националистичко обележје или рекламирају за цигарете,
дрогу, алкохолна и енергетска пића и слично.
 Такође није дозвољена превише уска и изазовна гардероба.
 Капе, качкети и маскирне капе – Није дозвољено ношење унутар
школе, поготово у току трајања наставе
 Обућа
 Запослене, родитељи и остали: Нису дозвољене јапанке,
папуче и обућа на штиклу која прелази 10цм. Сандале су
дозвољене и обућа на штиклу, подигнуту пету или платформу
до 10цм висине.
 Ученице: Нису дозвољене јапанке, папуче и обућа на
штиклу било које врсте. Сандале су дозвољене, као и обућа са
подигнутом петом, платформом по условом да не прелази
висину од 3 цм.
МУШКЕ ОСОБЕ ( запослени, ученици, родитељи и остали):


Панталоне – Запослени,родитељи и остали: дуге или ¾
 Ученици: дуге, 3/4 или бермуде 5цм изнад колена, доњи део
тренерке, фармерке.









Тренерке – Наставницима су дозвољене само у сали за физичко, и
приликом организоване спортске манифестације у школи, изузев
наставнику физичког васпитања јер се то сматра радном униформом.
Кошуље, блузе и мајице - дугих или кратких рукава (никао бретеле
или без рукава)
Кошуље, блузе и мајце не смеју бити провидне
На мајицама не смеју бити налепнице (пресликачи) на којима су
текстови
непримереног
садржаја-који
вређају
достојанство
друге
особе, имају националистичко обележје или рекламирају цигарете,
дроге, алкохолна и енергетска пића и слично.
Капе, качкети и маскирне капе – Није дозвољено ношење унутар
школе, поготово у току трајања наставе
Обућа: Ципеле, патике, сандале (папуче и јапанке нису дозвољене)
ЗА СВЕ ВАЖИ:







Гардероба и обућа мора бити уредна и чиста!
У салу за физичко васпитање, може се ући искључиво у спортској
гардероби/обући.
Нису дозвољени неуредни и предугачки нокти (ученице искључиво кратке
нокте).
Шминка треба бити складна и неупадљива.
У школу се не сме долазити, улазити на ролерима.
Ученици који се не буду придржавали ових правила биће удаљени
са наставе (позвани ће бити родитељи да донесу преобуку), а
запослени, родитељи и остало, неће имати право да уђу у школу.
Председник Школског одбора
Предраг Кнежевић
___________________

