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Nõuded Maardu Gümnaasiumi õpilase välimusele
Ühtsed nõudmised õpilaste välimusele aitavad distsiplineerida ning aitavad kaasa kuuluvustunde
arenemisele, tagavad õpilase korrektse välimuse ning aitavad kasvatada viisaka väljanägemise
kultuuri. Riietus peab vastama õppeasutusele. Õpilased kannavad koolivormi elemente.
1. Igapäevane riietus
1.1. Igapäevane riietus on korrektne ning puhas;
1.2. Noormehed kannavad klassikalise lõikega pükse/teksaseid;
1.3. Tütarlapsed kannavad kleiti või seelikut, klassikalise lõikega pükse/teksaseid;
1.4. Särk, pluus või korrektne T-särk;
1.5. Džemper, kardigan, vest või pintsak/jakk;
1.6. Tütarlastel on lubatud kanda tagasihoidlikke ehteid ja tagasihoidlikku dekoratiivkosmeetikat;
1.7. Õpilane kannab vahetusjalatseid;
1.8. Õpilase soeng on alati korras.
2. Pidulik riietus
1.6. Pidulikku riietust kannab õpilane ülekoolilistel ametlikel üritustel;
1.7. Soovitatud on tume-hele värvigamma ja kooli sümboolikaga aksessuaarid;
1.8. Noormehed kannavad tumedat ülikonda/pükse, valget/heledat särki ja lipsu;
2.4. Koolivormi mütsi kantakse väliüritustel;
2.5. Tütarlapsed kannavad tumedat seelikut, kostüümi või kleiti, valget/heledat pluusi;
2.6. Soovitatud on kanda kooli sümboolikaga lipsu;
2.7. Pidulikel üritustel ei sobi kanda sportlikke jalatseid.
3. Maardu Gümnaasiumi vormimüts
3.1. Pidulikel ja esinduslikel üritustel, samuti väliüritustel sobivate ilmastikutingimuste korral,
kannab Maardu Gümnaasiumi õpilane uhkusega kooli sümboolikaga vormimütsi.
4. Lubamatu välimus
4.1. Maardu Gümnaasiumi õpilane ei kanna koolis:
spordiriideid ega spordijalatseid (välja arvatud kehalise kasvatuse
tund); kapuutsiga kampsumit/džemprit;
maikat ega
toppi;
läbipaistvat
pluusi;
rebitud lõikega
teksaseid; lühikesi
pükse;
vabaajariietust.
4.2. Silmatorkav kosmeetika ja silmatorkavad aksessuaarid ei ole lubatud.
5. Riietus kehalise kasvatuse tundides
5.1. Kehalise kasvatuse tundidesse tuleb Maardu Gümnaasiumi õpilane sportlikus
riietuses ja spordijalatsites;
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5.2. Spordijalatsid on botased, tennised ja ketsid;
5.3. Sportlikud riided on lühike ja pikk dress, T-särk, maika, lühikesed püksid, lühikesed
liibuvad spordipüksid;
5.4. Ujumistundides on õpilasel ujumispüksid/trikoo, kummist jalatsid, ujumismüts, isikliku hügieeni
tarbed ja rätik;
5.5. Uisu- ja suusatundides on õpilasel seljas soe sportlik riietus, peakate, kindad ja soojad sokid.
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