
Политика - Кодекс на
облекување

основните училишта Епинг
мора да развијат и да го прегледаат кодексот на облекување на нивните ученици во согласност со
насоките за политиката за Кодекс на облекување на учениците на Одделот за Политиката и
советодавната библиотека на Одделот, достапни на следниов линк:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/policy

Ова ќе вклучи да се осигурате дека кодексот на облекување на вашиот студент ги исполнува барањата
за човекови права и антидискриминација, вклучува процеси за ослободување и се однесува на
здравствените и безбедносните размислувања. Училишните совети, исто така, ќе треба да осигураат
дека соодветно се консултирале со училишната заедница при развивањето/преиспитувањето на овој
код за облекување на учениците. Упатството за процесите на консултации е достапно во Библиотеката

за политики и советодавни прашања овде:
h�ps://�2.education.vic.gov.au/pal/student-dress-code/guidance/developing-and-reviewing-dress-codes

Помош за кои не зборуваат англиски јазик

Ако ви треба помош за да ги разберете информациите во оваа политика, ве молиме контактирајте со
Ханане Дарвиче.

Цел
Целта на Кодексот за облекување на учениците е да ги наведе барањата на основното училиште Епинг
за облекување и изглед на учениците и да обезбеди информации за еднообразното купување и
поддршка, имплементација на кодот за облекување и процесите за ослободување.

Овој кодекс на облекување е развиен од основното училиште Епингво тесна консултација со нашата
училишна заедница за да се осигура дека ги почитува правата на поединечните ученици додека ги
одразува вредностите и интересите на нашата заедница.

Кодексот за облекување на учениците има за цел: да го

● поттикне чувството за заедница и припадност и ги охрабрува учениците да развијат гордост во
својот изглед, ја

● поддржува посветеноста на основното училиште Епинг да се осигура дека нашите ученици се
чувствуваат еднакви и се облечени безбедно и соодветно за училишните активности.

● намалување на конкуренцијата на учениците врз основа на облека
● подобрување на профилот и идентитетот на училиштето и неговите ученици во пошироката

заедница.

Училишниот совет има развиено кодекс на облекување за кој веруваме дека нуди опсег на избори за
учениците и е исплатлив за семејствата.

Опсег
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Од учениците се очекува да го почитуваат овој Кодекс на облекување на учениците додека патуваат до
и од училиште, за време на училишните часови и кога присуствуваат на училишни активности.

Политика
Униформниот кодекс на облекување ја зајакнува кај учениците гордоста за сопствениот изглед, влева
признание за себе како составен дел од училишната заедница и помага да се развие гордост во
претставувањето на нивното училиште. Прашањата за еднаквост, здравје и безбедност, како и
трошоците се исто така фактори кои придонесуваат за воспоставување на Кодекс на облекување.

Спецификации:

Бомбер јакна – морнарица со светло сина пругаста ребро на вратот, ракав и појас, и сино
извезено училишно лого на градите. Алтернатива – обична морнарица јакна.

Windcheater – Морнарица со светло сино пругасто ребро на вратот. Обична морнарица ребро на
долниот дел и ракавите, и сино извезено училишно лого на градите. Алтернатива – обичен
морнарички ветровник, дипломиран ветрот од шесто одделение. Без капи.

Поло Шир со кратки ракави– светло сина. Морнарица јака со морнарски ракави. Сино
извезено училишно лого на градите. Алтернатива – обично светло сино поло.

Панталони/панталони – обична морнарица. Без тексас. Хеланки не треба да се носат како
горна облека.

Шорцеви – обична морнарица. Не пократок од средината на бутот. Без тексас. Велосипед или
тесни шорцеви не треба да се носат како горна облека

Здолниште - обична морнарица. Обичните велосипедски шорцеви може да се носат под
здолништето, но не смеат да бидат подолги од полите на здолништето. Одоздола може да се
носат обични морнарски или црни хеланки.

Фустан – Морнарско и бела чек со бела јака. Обичните шорцеви за велосипеди може да се
носат под фустанот, но не смеат да бидат подолги од полите на фустанот. Одоздола може да се
носат обични морнарски или црни хеланки.

Капи – обична морнарица или црна паметна капа – широк обод или кофа (работ минимум 6 см).
Алтернатива - обична морнарица или црна шипка во зима. Внатре не треба да се носат капи и
шапки. Задолжителна е и капа за студентите кои мора да носат шамија.

Зимски додатоци – обични морнарски или црни шалови и/или ракавици.

Чевли – црни кожени чевли, чизми или црни тркачи во „училишен стил“.

Чорапи – обични црни, бели, темносини или светло сини

Општ изглед
Додека се на училиште, патуваат до или од училиште или учествуваат во училишни активности, Пример
Учениците мора да го почитуваат следново:
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● Униформите мора да бидат чисти и
● исправни Униформите мора да бидат јасно означени со името на сопственикот
● Дополнителни слоеви облека може да се носат под униформата за дополнителна топлина, под

услов овие долни алишта да бидат целосно скриени.

Накит и козметика
Накит- На учениците не им е дозволено да носат украсен накит на училиште. Обетките со обетка и
праговите што се носат во ушите и часовниците се единствениот прифатлив накит.

Козметика - не смее да се носи на училиште. Дозволен е само проѕирен лак за нокти.

Безбедност на косата и сонце Шапките
на училишната униформа мора да се носат надвор од средината на август до 30 април и во кој било
друг ден пропишан од училиштето. Капите од училишна униформа може да се носат и надвор од овој
временски период, по избор на родител или ученик. (Шапите не треба да се носат внатре.).

Коса – Нема светли бои за коса.

коса / ленти / марами / марами - Практични и не премногу гломазни: светло сина, темносина, црна
или бела.

Долга коса - Должината на рамената или подолга за врзување наназад како превенција од вошки и за
безбедност на учениците.

Зимски додатоци – обични морнарски или црни шалови и/или ракавици.

Очила за сонце - На учениците им е дозволено да носат очила за сонце за време на активности на
отворено. Очилата за сонце треба да бидат прилепени, да се обвиткуваат што ги исполнуваат
австралиските стандарди 1067 и да покриваат што е можно поголем дел од пределот околу очите.

Набавка на униформи
Униформните артикли може да се купат од PSW. Родителите може да го нарачаат директно од
h�ps://�.psw.com.au/

Поддршка за семејствата кои се соочуваат со потешкотии

Ве молиме контактирајте со директорот за да разговараме за поддршката што можеби ќе можеме да им
ја дадеме на семејствата кои имаат потешкотии да ги подмират униформните трошоци, вклучително и
информации за подобноста за униформа поддршка преку државните училишта за помош. Дополнителни
информации за помошта на државните училишта се исто така достапни на нивната веб-страница:
htps://�.ssr.net.au/
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имплементација
Основното училиште Епинг ќе се погрижи овој Кодекс на облекување на учениците да биде доставен до
сите семејства и ученици преку нашата веб-страница и Компас. Ние ќе им помогнеме на студентите кои
можеби имаат потешкотии да се придржуваат кон оваа политика каде што е можно.

Доколку ученикот е надвор од училишна униформа или на друг начин го прекршува Кодексот за
облекување на учениците на повторлива основа, наставниците во училницата или административниот
тим ќе добијат белешка до ученикот и родителите. Ако непочитувањето на кодексот за облекување
стане постојана појава, директорот ќе биде информиран и можеби ќе биде потребен телефонски повик
дома. Во овој настан, училиштето ќе продолжи да работи со ученикот и семејството за поддршка на
усогласеноста.

ОСЛОБОДУВАЊА
Ние признаваме дека може да има ситуации кога примената на овој кодекс на облекување може
нееднакво да влијае на учениците.

Учениците и нивните родители или старатели можат писмено или лично да поднесат барање до
директорот за ослободување од овој Кодекс на облекување на ученикот доколку:

● некој аспект од овој код го спречува ученикот да се придржува кон барањата на нивните
религиозни, етнички или културни убедувања или потекло.

● ученикот има одредена попреченост или здравствена состојба која бара отстапување од
кодексот

● на облекување.
●

Кога директорот ќе добие барање за ослободување, тие: ќе ги

● разгледаат основите за барањето за изземање
● на ученикот и/или на нивните родители/негуватели
● ќе го охрабрат ученикот и/или нивните родители/негуватели да ја поддржат својата апликација

со докази.

Главниот или делегатот потоа ќе се обидат да преговараат за резолуција што е прифатлива за сите
страни. Доколку не е дозволено ослободување, тогаш ќе бидат доставени писмени причини на ученикот
и/или на нивните родители или старатели.

Оваа политика ќе биде соопштена на нашата училишна заедница на следниве начини

: Достапно јавно на веб-страницата на нашето училиште

· Потсетници во билтенот на нашето училиште

· Дискутирано на студентски форуми

· Вклучено во прирачник/прирачник за персонал

· Дискутирано на брифинзи/состаноци на персоналот по потреба

· Вклучено во пакетите за транзиција и упис
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·       Дискутирано на вечери/сесии за информирање на родителите

· Тврдена копија достапна од училишната администрација по барање

Дополнителни информации и ресурси
· Пример политика на Училиште Sunsmart

· Одделение за образование и обука Кодекс на облекување на студентите

· Одделение за образование и обука Политики и упатства за ангажман на студенти.

ПРЕГЛЕД И ОДОБРУВАЊЕ НА ПОЛИТИКАТА

Политиката последен пат е
разгледана

17/09/2021

Консултации Тања

одобрена од училишниот совет

Следен закажан датум за
преглед

6/6/2025

ЗАБЕЛЕШКА:

- До почетокот на 2024 година, очекувањата од основното училиште Епинг е сите семејства да
имаат најактуелни училишна униформа наведена во политиката.

Циклус на прегледување
Оваа политика последен пат беше ажурирана на 17.09.2021 година и е закажана за преглед во
2025 година
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