
REGULAMIN STROJU UCZNIOWSKIEGO 

 

1. Uczeń zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą i estetyczny, skromny wygląd. 

2. Zabrania się przychodzenia do szkoły w koszulkach przezroczystych, odsłaniających brzuch, 

mających głębokie dekolty, odkryte plecy, a także w krótkich i obcisłych spódniczkach 

lub spodenkach. 

3. Nie wolno przychodzić do szkoły w makijażu. Nie wolno również malować się na terenie 

szkoły. U dziewcząt dozwolony jest delikatny tusz do rzęs w naturalnym kolorze. 

4. Nie wolno malować paznokci, akceptowane/dozwolone są tylko kolory: bezbarwny, beżowy. 

Zabrania się noszenia tipsów itp. 

5. Zabrania się farbowania włosów w nietypowych i rażących kolorach. 

6. Nie wolno nosić w szkole nadmiernej ilości biżuterii. Biżuteria powinna być dyskretna. Należy 

ja zdejmować przed zajęciami fizycznymi i treningami w celu zapewnienia bezpieczeństwa 

sobie i innym. Kolczyki wolno nosić wyłącznie w uszach  - po jednym w każdym uchu. 

7. W doborze stroju, fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że szkoła jest 

miejscem nauki i pracy.  

8. W trakcie zabaw szkolnych typu: dyskoteki, andrzejki, dopuszcza się delikatny makijaż 

(delikatnie podkreślone oczy, usta, pomalowane paznokcie). 

9. Uczeń zobowiązany jest nosić identyfikator w widocznym miejscu. 

10.  Podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianów i egzaminów zewnętrznych ucznia 

obowiązuje strój galowy (biała koszula/bluzka i ciemne spodnie/spódnica). Strój galowy 

obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz - o ile organizator 

nie ustali inaczej. 

11.  Na lekcjach wychowania fizycznego, konkursach i zawodach sportowych obowiązuje strój 

odrębny, ustalony przez nauczycieli przedmiotu. 

12.  Zabrania się okazywania swym ubiorem i wyglądem przynależności do subkultur 

i propagowania ideologii. Nie wolno nosić ubrań z niecenzuralnymi lub obraźliwymi hasłami 

i obrazkami. 

13.  Wchodząc do szkoły uczeń jest zobowiązany zdjąć nakrycie głowy i zmienić obuwie, 

na niezagrażające bezpieczeństwu uczniów (nie może to być obuwie typu glany, wysokie 

obcasy lub koturny). Uczeń powinien okazać zmienne obuwie na prośbę nauczyciela podczas 

kontroli obuwia.  

14. Łamanie powyższych zasad będzie się wiązało z wpisaniem punktów ujemnych z zachowania 

zgodnie z WSO. 

 


