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A felső tagozat öltözködési irányelvei tükrözik a biblia értékeket, mint a szerénység, önbecsülés és a mások iránti 

érzékenység. Mind az öltözködés, mind a hajviselet nem lehet ettől eltérő.  

Mindemellett, kérjük a diákokat, hogy: 

 Ne viseljenek koszos vagy szakadt ruházatot, 

 Ne viseljenek atlétatrikót (fiúk), 

 Ne hordjanak olyan csípőnadrágot, ami nagyon mélyen vágott,és hozzá olyan felsőt, ami nem elég 

hosszú ahhoz, hogy betűrjék, a ruha takarja teljesen a derekukat (elöl is hátul is) 

 Ne viseljenek olyan ruhát, szoknyát, nadrágot vagy rövidnadrágot, ami nem tartozik a szerény 

kategóriába. A szerény elég tág fogalom, ezért egy pár szabály a rövidnadrágokhoz, szoknyákhoz és 

ruhákhoz: 

 ~ A rövidnadrág lábközti hossza nem lehet kisebb 12.5 cm-nél, vagy a rövidnadrág nem 

lehet rövidebb, mint a láb mellé kinyújtott kéz ujjainak vége, 

 ~ Szoknya/ruha, térdelőállásban a földtől minimum 10 centiméterre legyen a ruha 

hosszának vége (ezt úgy lehet bemérni, hogy a diák a földre térdel, a szoknya/ruha széle 

nem érhet feljebb a földtől, mint 10 cm)  – ez a szabály akkor is érvényes, ha a ruha, 

szoknya alatt testhezálló nadrág, leggings vagy harisnya van. 

 Ne viseljenek olyan ruhát, ami túl szűk, ami mélyen kivágott és kilóg belőle a fehérnemű vagy 

magasan felhasított. Spagetti pántos vagy hát nélküli ruha sem megengedett. 

 Nem megengedett az olyan ruha, amin a minta vagy a felirat nem megfelelő vagy sértő.  

 

A középiskolás diákoknak megengedett néhány piercing vagy tetoválás, ami nem kirívó és nem sértő. A 

középiskola igazgatójának hatáskörébe tartozik eldönteni, mi tartozik a nem ”megfelelő” vagy „sértő” 

kategóriába. 

 Pírsingek – Csak fül és kicsi orr pírsing megengedett 

 Tetoválások – Előfordulhat, hogy a diákoknak le kell fedniük a tetoválásukat az iskolában töltött idő 

alatt (ez függ a tetoválás tartalmától, méretétől, és a testen való elhelyezkedésétől) 

 A diákoknak egyeztetniük kell az igazgatóval, mielőtt új motívumot tetováltatnak.  

Van egy pár középiskolai program, amikor a diákok fürdőruhát viselnek (középiskolai hétvége, osztálykirándulás, 

stb.) Ezeken az alkalmakon a lányok szolid egyrészes fürdőruhát vagy tankinit viselhetnek.  

Az iskolában a tanárok és az igazgatók hatáskörébe tartozik eldönteni, hogy a diák ruházata megfelelő -e vagy 

nem. Amennyiben a diáknak nem megfelelő a ruházata, ruhát kell váltania. Ilyen esetben a szülőt értesítjük, hogy 

hozzon megfelelő ruhát gyermeke számára. Kérjük a szülőket, hogy indulás előtt felelősségteljesen ellenőrizzék 

gyermekük ruházatát, hogy megfelelő legyen az iskola szabályaihoz. 

 

 

 

 

 


