Оқушылар мектепте бекітілген мектеп формасында болуға міндетті. Мектеп формасы барлық
оқушылар үшін міндетті және оны мектепте мектеп формасы дүкенінен сатып алуға болады.
Барлық оқушылар мектеп формасында мектепке келіп, мектеп формасында үйлеріне қайтады.
Оқушылар мектепке еркін киімде келіп, кейін мектеп формасына киініп алуға тыйым салынады.
Сондай-ақ, мектеп формасын үйге қайтар кезде ауыстыруға тыйым салынады.

Талас кезінде «Tamos Education» басшылығы мен әкімшілігі мектеп тәртібіне қай киім сай, ал
қайсысы сай емес екендігін анықтауға құқылы.
Формаға анықтама
•

Ұлдарға арналған Форма мыналарды қамтиды: пиджактың орнына кардиган немесе қою
көк көкірекше, поло, ұзын немесе қысқа жеңді көйлек( ақ, көк, сұр, қою көк), қою көк
шалбар;
Қыздарға арналған пішінге: пиджактың орнына кардиган немесе көк көкірекше, өрілген
юбка, аралас сарафан( жоғарғы жағы көк, төменгі жағы), білектерді жабатын классикалық
қара көк шалбар, ұзын немесе қысқа жеңді блузка (ақ, көк, сұр, қара көк) немесе тасбақа
кіреді.;
Классикалық стильдегі іскери аяқ киім, қара немесе қоңыр, өкшелер стандартты биіктікте
болуы керек;
Әрқашан қарапайым шұлықтарды безендірусіз (қара, қоңыр, қара көк немесе ақ) немесе
колготкаларды (қыздар үшін) кию керек.;
Егер белдіктер қажет болса. Тегіс тік жиек, қара немесе қоңыр, ені 4 см-ден аспайды,
таңқаларлық, сәндік немесе экстравагантты шелектерсіз;
Tamos Education стандартты спорттық формасы және спорттық аяқ киім немесе спортзал
еденінде із қалдырмайтын ұқсас бұйымдар.

•

•
•
•
•

Қыздар
Оқушы қыздарға тыйым салынады:
•
•
•
•
•

Опа-далаптың барлық түрлерін қолдануға;
Иықтан ұзын шаштарды жайып жүруге;
Мектеп формасына қандай да өзгерістер енгізуге;
Шашты бояуға, ұқыпсыз шашпен жүруге;
Үлкен қымбат тастарсыз, үлкен көлемді салпаншақтарсыз т.б. қарапайым әшекейлік
бұйымдармен шектеледі.

Ұлдар
Оқушы ұлдарға:
•
•
•
•

Шаш ұқыпты кесілген және табиғи түсті болуы шарт.
Оқушылар таза қырылған болуы керек, жақ сақалы құлақ ортасынан төмен қалдырылмауы
керек.
Сырға, денеге арналған түрлі бұйымдарға тыйым салынады.
Далада жайсыз ауа-райы кезінде бас киім киюге рұқсат етіледі, бірақ ғимаратта киюге
болмайды.

Барлық оқушылар
•
•

Тіл, бет пен денелеріне пирсинг жасатуға тыйым салынады.
Көзге көрінетін аймақтарда татуировка жасатуға тыйым салынады.
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Оқушылар мектепте күні бойы мектеп формасында болуға тиіс, тек дене шынықтыру сабағында
ғана тиісінше спорттық формаға ауыстырылады. Оқушыларға мектеп формасын жоғалтып алған
жағдайда, оны табу үшін киімнің ішіне өз есімдерін жазуға кеңес береді. Оқушыларға мектеп
ғимараттары мен кабинеттерден тыс пальто, бас киім киіп, шарфтар тағуға рұқсат етіледі.

•
•
•

Денедегі кез келген суреттер салдыруға тыйым салынады.
Жарқын, қорлайтын немесе дөрекі ұрандары бар футболкалар жоқ;.
Тырнақ таза, тиісінше кесілген, бояусыз және әшекейсіз болуы шарт.
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