
Regulamin określający strój i wygląd ucznia. 
 

§ 1 

ZAŁOŻENIA OGÓLNE 

1. Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i nauki, ustala się następujące zasady ubioru i 

wyglądu ucznia. 

2. Strój i wygląd ucznia musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej. 

3. W szkole obowiązują następujące stroje ucznia: jednolity strój szkolny (mundurek), w dzień 
damy i gentelmana, sportowy, galowy. 

4. Z powyższym regulaminem zapoznaje się w każdym nowym roku szkolnym: 
• rodziców podczas pierwszego spotkania klasowego, 

• uczniów podczas pierwszej lekcji wychowawczej. 

 

  
§ 2 

JEDNOLITY STRÓJ SZKOLNY, W DZIEŃ DAMY I GENTELMANA, SPORTOWY 

1. Uczniowie przebywający na zajęciach szkolnych zobowiązani są do noszenia jednolitego 
stroju szkolnego- mundurków. Logo szkoły musi być zawsze  widoczne. 
2. Dniem wolnym od noszenia mundurków ustala się piątek, jest to dzień damy i gentelmana. 
W ten dzień obowiązuje 
a) chłopcy: 

- elegancka koszula z krótkim lub długim rękawem, 

- długie spodnie, 

- marynarka, sweter; 
b) dziewczęta: 

- długie, eleganckie spodnie, elegancka spódnica lub sukienka (do kolan), 

- elegancka koszula, bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona. 

3.Jednolity strój szkolny powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny. 
4. Przez jednolity strój szkolny rozumie się w szczególności: 

a) chłopcy: 

- koszulka z krótkim lub długim rękawem z logo szkoły, 

- długie spodnie, spodenki (do kolan, nie mogą to być spodenki, w których uczeń ćwiczy na 
zajęciach sportowych), 

- bluza z logo szkoły; 

b) dziewczęta: 

- długie spodnie, spodenki, spódnica lub sukienka (do kolan, nie mogą to być spodenki, w 
których uczennica ćwiczy na zajęciach sportowych), 

- bluza, koszulka z długim lub krótkim rękawem z logo szkoły. 

5. Jednolity strój szkolny powinien zakrywać ramiona, dekolt, brzuch i plecy. 

6.  Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej. 

7. W budynku szkoły uczniowie nie używają nakryć głowy. 

8. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania okrycia wierzchniego w szafkach. 

9. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zmiana obuwia i stroju na sportowy. 

10. Strój sportowy ucznia to: 



w sali gimnastycznej lub podczas zajęć w terenie: 
a) biała, sportowa podkoszulka, 

b) spodenki sportowe, 

c) dres, 

d) sportowe obuwie na sale, 

e)  skarpetki na zmianę. 
11. Uczeń zobowiązany jest do: 
a) przestrzegania zasad higieny osobistej, 

b) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych oraz do realizowanych 
aktualnie zajęć. 
 
  

§ 3 

STRÓJ GALOWY 

1. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły 
o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych obowiązuje ucznia strój 
galowy. Strój galowy jest także wymagany na polecenie wychowawcy. 
2. Przez strój galowy ucznia rozumie się: 

a) dla dziewcząt – biała bluzka, czarna lub granatowa spódnica  do kolan  lub eleganckie 
spodnie (nie legginsy, nie jeansy), czarna lub granatowa sukienka, 

b) dla chłopców – biała koszula, czarne lub granatowe spodnie (nie dresowe), marynarka. 

  

§ 4 

POSTANOWIENIA SZCZEGÓŁOWE 

Uczniom bezwzględnie zabrania się: 

1) farbowania, koloryzowania włosów, 

2) stosowania makijażu, 

3) malowania paznokci, 

4) noszenia kolczyków w innych częściach ciała niż uszy, 

5) noszenia nadmiernej ilości biżuterii i dużej  

6) przyklejania i rysowania tatuaży na ciele (w tym także tych wykonywanych długopisem lub 
flamastrem), 
7) noszenia odzieży z dziurami 

§ 5 

USTALENIA KOŃCOWE 

1. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są: 

a) wychowawcy klas /systematycznie/, 

b) pedagog szkolny /doraźnie/, 

c) dyrektor i wicedyrektor szkoły /doraźnie/. 

2.Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zwracania uwagi uczniom, jeżeli 
ich wygląd odbiega od ustaleń szkoły i mają obowiązek zgłaszania tego faktu wychowawcom 
klas. 

3. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców o nieprzestrzeganiu przez ich 
dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych w niniejszym Regulaminie. 

4. Wychowawca może zobowiązać ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z postanowieniami 
niniejszego Regulaminu. 

5. Droga postępowania wobec ucznia, który nie stosuje się do powyższego Regulaminu: 

- wpisanie uwagi do e-dziennika przez nauczyciela lub wychowawcę klasy, 



- rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły, 

- wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem lub wicedyrektorem,  

-obniżenie semestralnej lub rocznej oceny z zachowania (w sytuacjach  notorycznie się 
powtarzających). Uczeń wzorowy może zapomnieć mundurka dwa razy w semestrze. 
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