
  Zasady ubierania się na terenie Szkoły 

 

Szkoła obok realizacji swoich podstawowych zadań statutowych ma na celu również  

przygotowanie młodzieży do dorosłego życia, w tym funkcjonowania w poważnych instytucjach.  

Dlatego w Szkole wprowadzamy podstawowe zasady w odniesieniu do stroju, wynikające z 

powszechnie  przyjętych zasad. 

1.Codzienny strój ucznia Szkoły powinien być wyrazem szacunku dla pracowników Szkoły oraz 

koleżanek i kolegów, świadczyć o wysokiej kulturze osobistej uczniów i znajomości norm 

obyczajowych: 

1) elementy stroju nie powinny nikogo rozpraszać, obrażać, prowokować czy też stanowić 

potencjalnego zagrożenia; 

2) strój codzienny ma być czysty, schludny, niewyzywający, niezbyt skąpy, uszyty z 

nieprzeźroczystych materiałów: 

a) dziewczęta: 

- bluzy, bluzki, koszulki, T-shirty nieprześwitujące, bez dekoltów, przynajmniej do bioder, 

- zabronione jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuch i plecy oraz bluzek na cieńkich 

  ramiączkach, 

- spódnice nie krótsze niż do połowy uda, 

- spodnie minimum do połowy uda. 

- dopuszczalne spodnie dresowe dopasowane do sylwetki, 

b) chłopcy: 

- koszulki, T-shirty, koszule, bluzy, 

- spodnie długie  lub w sezonie letnim krótkie do kolana, 

- dopuszczalne spodnie dresowe dopasowane do sylwetki, 

- niedopuszczalne są spodnie o obniżonej linii krocza, 

c) paznokcie: 

- naturalne, czyste, 

- stosunkowo krótkie, 

- bez kolorowych lakierów i zdobień; 

d) bizuteria skromna, bezpieczna: kolczyki tylko w uszach, 

c) makijaż: 

 - obowiązuje całkowity zakaz makijażu ( z wyjątkiem imprez szkolnych) oraz tatuaży, 

- dopuszczalny korektor lub puder w przypadku cery trądzikowej, 

d) fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kształt, jak i kolor muszą mieć 

charakter naturalny, 

e) długie włosy powinny być tak ułożone, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji – najlepiej 



spięte. 

2. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, każdy pracownik Szkoły ma prawo zwrócić mu 

uwagę, a uczeń powinien zastosować się do zaleceń. 

3. W budynku Szkoły obowiązuje zakaz noszenia nakryć głowy oraz kapturów. 

4. Niedozwolone jest noszenie odzieży oraz akcesoriów z wulgarnymi hasłami, emblematami 

propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub powszechnie potępiane ideologie. 

5. Na lekcjach wychowania fizycznego obowiązują odrębne zasady dotyczące ubrania, ustalone 

przez nauczycieli tego przedmiotu. 

6.Zakazane jest chodzenie po Szkole w stroju gimnastycznym poza zajęciami wychowania 

fizycznego. 

7. Odzież zewnętrzną należy zostawiać w szatni. 

8. W Szkole obowiązuje obuwie zmienne. 

9. Podczas uroczystości szkolnych obowiązuje strój galowy: 

1) dziewczęta – biała bluzka, granatowa, szara lub czarna spódnica, ewentualnie spodnie lub 

kostium czy też sukienka w podobnych kolorach; 

2) chłopcy – biała koszula i długie granatowe, szare lub czarne spodnie o klasycznym kroju. 

10.Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. 

11.  Wątpliwości związane ze strojem ucznia rozwiązuje wychowawca klasy, a w kwestiach 

spornych Dyrektor Szkoły lub Wicedyrektor do spraw Szkoły. 

 

 

 

 

 


