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                          REGULAMIN    STROJU    UCZNIOWSKIEGO. 

                                                              § 1 

1. Osobą oceniającą stosowność wyglądu ucznia jest Dyrektor, wychowawca, oraz                      
inni nauczyciele. 

2.  Uczeń zobowiązane jest stosować się do ich uwag. 
3. Wygląd ucznia powinien być schludny, estetyczny, niewyzywający, stonowany. 
4. Niestosowanie się do zasad ubierania zawartych w Statucie szkoły i Regulaminie stroju 

uczniowskiego skutkować może wpisywaniem przez nauczycieli negatywnych uwag z 
zachowania a w konsekwencji może mieć wpływ na wysokość śródrocznej lub końcowo 
rocznej oceny zachowania. 
 
                                                          § 2 

       1. Określenie nieregulaminowy wygląd obejmuje w szczególności: 
- nałożony makijaż, malowane lub długie paznokcie ( tipsy), farbowane włosy,  
  rozpuszczone długie włosy u chłopców, 
- wulgarne, prowokacyjne, niestosowne napisy na ubraniach, plecakach   itp.,                              
  emblematy promujące treści antywychowawcze lub związane z patologicznymi  
  subkulturami a także z  barwami klubowymi, 
- noszenie w budynku nakryć głowy – czapek, kapturów a także apaszek i szali, 
- kolczykowanie ciała z wyjątkiem drobnych kolczyków w uszach u dziewcząt, 
- tatuowanie i inne metody okaleczania ciała, 
- noszenia obuwia na wysokich obcasach, koturnach oraz z ostrymi szpicami, 
- odzież z głębokim dekoltem, odsłaniająca ramiona, barki, brzuch, plecy lub  
  posiadająca materiały ażurowe lub przezroczyste, 
-  spodnie z niskim stanem odkrywające bieliznę, 
- ubiór w jaskrawych lub  neonowych kolorach, 
- noszenie biżuterii – dużych pierścionków, korali, bransolet itp. 
- brak higieny osobistej i higieny noszonego stroju. 
 
                                                  § 3 

1. Uczniowie na co dzień noszą ubiór w pastelowych lub stonowanych kolorach – 
granatowy, czarny, szary, niebieski, ciemny zielony, biały, kremowy, brązowy. 

2. Wszystkich uczniów obowiązuje stosowny strój uczniowski: 
- dziewczynki: spódnica, sukienka o długości do kolan lub spodnie ( w okresie letnim 
krótkie spodenki jednak nie krótsze niż do kolan ). Bluzka osłaniająca ramiona,                            
z małym dekoltem o długości zasłaniającej brzuch i plecy. 
- chłopcy: spodnie w klasycznym fasonie ( bez obniżonego kroku ) a w okresie letnim 
spodenki nie krótsze niż do kolan. Bluzki z rękawkami zasłaniającymi barki.  
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       3. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy:                                                               
          - dziewczynki: biała bluzka koszulowa ( skromna, nieprzeźroczysta, gładka), czarna                                     
            lub granatowa prosta spódnica lub spodnie. Obuwie wizytowe granatowe lub czarne  
            bez  obcasów.  
         - chłopcy: biała koszula, czarne lub granatowe długie spodnie w klasycznym fasonie                                 
           ( nie dresowe ani jeansowe ). Obuwie wizytowe czarne lub granatowe. 
        4.Strój na w – f: 

- biała bawełniana koszulka z krótkimi rękawami, 
- spodenki sportowe granatowe lub czarne lub  getry, dres, 
- białe bawełniane skarpety, 
- obuwie sportowe z jasną, antypoślizgową podeszwą tzn. tenisówki, trampki,  
   halówki, 
- przy wyjściu na zewnątrz  jesienią i na wiosnę dres. 
 
                                                 § 4 

       1.Uroczystości, podczas których uczniów obowiązuje strój galowy to:                                                                   
         - rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, 
         - egzaminy, 
         - ślubowanie klas 1 
         - apele z okazji świąt państwowych i szkolnych, 
         - inne wg zarządzenia lub komunikatu Dyrektora szkoły. 

 

        

 
 

 


