Regulamin ubioru uczniowskiego
1. Ubiór uczniów powinien być dostosowany do miejsca ich pobytu i okoliczności
(szkoła – lekcja, egzamin, wyjście lub wycieczka organizowana przez szkołę, zawody itd.).
2. Ogólny wygląd ucznia/uczennicy nie powinien być krępujący lub szokujący dla innych osób
– dotyczy to zarówno ubioru, jak i makijażu, fryzur, tatuaży oraz rodzaju i ilości noszonych
do odzieży dodatków.
3. Strój galowy:
1) obowiązuje podczas:
a) uroczystości rozpoczęcia roku szkolnego, ślubowania klas pierwszych i zakończenia
roku szkolnego,
b) egzaminów maturalnych, poprawkowych i klasyfikacyjnych,
c) we wszystkich sytuacjach, gdy uczniowie zostaną o to poproszeni przez kadrę
pedagogiczną szkoły, np. z powodu uczestnictwa w akademii, obchodów świąt
narodowych, podczas reprezentowania szkoły itp.;
2) strój galowy dziewcząt:
a) biała bluzka,
b) czarna, granatowa, grafitowa lub szara spódnica albo klasyczne spodnie,
c) sukienka w jednym z w/w kolorów,
d) czarne pantofle (obuwie zalecane);
3) strój galowy chłopców:
a) biała koszula,
b) czarny, granatowy, grafitowy lub szary garnitur,
c) klasyczne spodnie i marynarka w jednym z w/w kolorów,
d) czarne pantofle (obuwie zalecane);
4) w chłodne dni uczniowie mogą mieć dodatkowo elegancki sweter, żakiet, blezer itp. w
kolorze czarnym, granatowym, grafitowym, białym lub szarym,
5) ubiór powinien zasłaniać cały tułów, nie może być uszyty z tkaniny zbyt prześwitującej,
6) spódnice i sukienki nie mogą być zbyt krótkie (minimalna długość to 2/3 odległości
mierzonej od pasa do kolan),
4. Ubiór codzienny uczniów:
1) obowiązuje podczas:
a) zajęć odbywających się na terenie szkoły,
b) wyjść oraz wycieczek organizowanych przez szkołę,
c) innych wydarzeń, które szkoła organizuje lub w których bierze udział – o ile w
związku z danym wydarzeniem uczniowie nie zostaną poinformowani o potrzebie
założenia stroju galowego lub specjalnego,
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2) ubiór codzienny może mieć dowolne kolory, wzory i fason z następującymi
ograniczeniami:
a) ubiór nie może zawierać napisów, nadruków obraźliwych, prowokacyjnych,
wywołujących agresję, propagujących zbrodnicze ideologie, niezdrowy styl życia itp.,
b) odzież powinna zasłaniać cały tułów - nie może odkrywać brzucha, bioder, pleców lub
mieć zbyt głębokiego dekoltu,
c) niedozwolone jest noszenie odzieży z przetarciami/dziurami znajdującymi się w okolicy
pośladków, pachwin i górnej części ud, a także ubrań z bardzo dużą ilością
przetarć/dziur,
d) spódnice, sukienki i spodenki nie mogą być zbyt krótkie (minimalna długość to 2/3
odległości mierzonej od pasa do kolan),
e) nie można nosić bluzek z wąskimi ramiączkami, bluzek typu „gorset”, „hiszpanka” i
ubrań uszytych z bardzo prześwitującego lub ażurowego materiału, jeżeli są one noszone
bezpośrednio na ciało bez dodatkowej odzieży pod spodem,
f) obcisłe legginsy są dozwolone tylko w połączeniu z tuniką, dłuższą bluzką, swetrem lub
bluzą zasłaniającą biodra,
h) odzież powinna całkowicie zakrywać noszoną bieliznę,
i) ubiór oraz noszone dodatki nie mogą narażać ucznia/uczennicy i osób przebywających
w ich otoczeniu na niebezpieczeństwo,
j) podczas zajęć odbywających się w budynku szkolnym uczniowie nie mogą nosić
nakrycia głowy typu: czapka, kaptur, beret, kapelusz itp. (nie dotyczy to uczniów ze
wskazaniami medycznymi). Na terenie szkoły dozwolone jest noszenie chustek,
k) odzież wierzchnią (kurtki, płaszcze itp.) uczniowie pozostawiają w szatni.
5. Ubiór na wycieczki szkolne:
1) powinien być dostosowany do pory roku i warunków atmosferycznych,
2) obuwie powinno zapewniać bezpieczne poruszanie się podczas wycieczki,
3) na wycieczki z noclegiem uczestnicy zabierają piżamę lub dresy do spania.
6. Strój na zajęcia wychowania fizycznego:
1) nauczyciele wychowania fizycznego określają odrębne zasady dotyczące ubioru i obuwia
obowiązującego podczas zajęć wychowania fizycznego lub zawodów sportowych,
2) ze względów bezpieczeństwa nauczyciele wychowania fizycznego mogą wprowadzić
ograniczenia dotyczące fryzur, noszenia biżuterii, różnych dodatków do odzieży, długich
paznokci itp.
7. Za nieprzestrzeganie przez ucznia/uczennicę regulaminu ubioru uczniowskiego stosowane
będą kary przewidziane w statucie szkoły (rozdz. 7, § 16, pkt 4). Wpłynie to również na ocenę
zachowania.
Zatwierdzono podczas posiedzenia Rady Pedagogicznej 08.11.2021r.
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