
Regulamin stroju i wyglądu ucznia 

 

Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co w szkole najważniejsze, czyli 

nauce, ustala się następujące zasady ubioru i wyglądu ucznia. 

 

§ 1 Codzienny strój szkolny 

1. Wygląd ucznia nie może naruszać powagi szkoły oraz być sprzeczny z ogólnie przyjętymi normami 

w tym zakresie. W przypadkach spornych głos rozstrzygający ma dyrektor.  

2. Ubiór powinien być schludny, czysty, skromny, dostosowany do miejsca pobytu (szkoła, lekcja, 

dyskoteka, wycieczka, teatr). Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć 

może dodatkowo określić obowiązujący strój, jeśli ma to wpływ na bezpieczeństwo lub powagę 

uroczystości.  

3. Strój musi być czysty, estetyczny, o cechach umiarkowanej elegancji i kolorystyki przy zachowaniu 

osobistych upodobań ucznia co do stylu – codzienny, klasyczny lub sportowy. 

4. Dziewczęta mogą nosić sukienki, spódnice jak i spodnie różnego rodzaju (np. klasyczne, dżinsowe, 

materiałowe, legginsy) o długości nie krótszej niż do połowy uda w stonowanych kolorach; zabrania 

się noszenia krótkich szortów lub spodenek gimnastycznych poza lekcjami wychowania fizycznego.  

5. Chłopców obowiązują długie spodnie różnego typu (np. klasyczne, dżinsy, dresowe itp.) w 

stonowanych kolorach, w okresie letnim spodnie mogą być krótsze, ale o długości nie krótszej niż do 

połowy uda. Zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek gimnastycznych, poza lekcjami 

wychowania fizycznego. 

6. W czasie upałów strój codzienny ma być wygodny i dostosowany do warunków pogodowych z 

zachowaniem wytycznych dotyczących długości strojów oraz fasonów.  

7. Na lekcjach w-f lub zawodach sportowych obowiązuje odrębny strój zgodnie z ustaleniem 

nauczyciela, który należy zmienić przed wyjściem na kolejne zajęcia. Ze względu na bezpieczeństwo w 

trakcie zajęć nakazuje się uczniom związywanie włosów oraz zabrania się noszenia biżuterii, 

pierścionków, łańcuszków. 

 

§ 2 Strój odświętny, obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminów i 

podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz: 

1. Dziewczęta – sukienka, biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna 

spódnica, nie krótsza niż do połowy uda lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach, obuwie 

dostosowane do stroju.  

2. Chłopcy – biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne spodnie 

materiałowe (ewentualnie garnitur), obuwie dostosowane do stroju.  

3. Strój galowy obowiązuje uczniów w następujące dni: Dzień Edukacji Narodowej; rocznica 

Odzyskania Niepodległości; Dzień Patrona Szkoły; Święto Konstytucji 3 Maja; rozpoczęcie i 

zakończenie roku szkolnego oraz w innych dniach zgodnie z odrębnymi ustaleniami dyrektora. 

 

 



§ 3 Inne elementy stroju i wyglądu ucznia: 

1. Nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury). 

2. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć 

charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich w sposób 

kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi. 

3. Zakazane jest stosowanie makijażu – malowanie rzęs, brwi; nakładanie cieni na powieki, 

malowanie ust. 

4. Zakazane jest malowanie paznokci na wyraziste kolory, hybrydy oraz stosowanie nienaturalnych 

ozdób, np. tipsów. 

5. Paznokcie powinny być krótkie i czyste.  

6. Obowiązuje zmiennne obuwie szkolne na miękkiej, nierysującej podłogi podeszwie. 

§ 4 

1. Do kontroli przestrzegania przez uczniów regulaminu stroju i wyglądu uczniowskiego upoważnieni 

są wszyscy nauczyciele i pracownicy szkoły.  

2. Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia nauczyciele i pracownicy obsługi szkoły, mają 

prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidualnie, bez świadków.  

3. W przypadkach spornych głos rozstrzygający ma dyrektor.  

4. W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu wychowawca ma obowiązek 

uwzględnienia takiej postawy i może obniżyć uczniowi ocenę zachowania zgodnie ze statutem szkoły. 

§ 5 Powinności rodziców 

1. Rodzice mają obowiązek zaopatrzyć dzieci w obuwie na zmianę, stosowny strój szkolny oraz 

odświętny.  

2. Rodzice mają obowiązek dopilnować, by dziecko przychodziło do szkoły ubrane zgodnie z 

wymaganiami szkoły.  

3. W przypadku nieprzestrzegania przez dziecko postanowień regulaminu, rodzic zobowiązany jest 

podjąć działania na rzecz poprawy zachowania ucznia, a jeżeli będzie to niezbędne, stawić się na 

rozmowę z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem.  

4. Przestrzeganie postanowień regulaminu jest jednym z kryteriów ustalenia okresowych i rocznych 

ocen z zachowania. 

§ 6 Przepisy końcowe 

1. Regulamin nie narusza postanowień statutu szkoły.  

2. Prawo zgłaszania propozycji zmian w postanowieniach regulaminu posiadają: uczniowie, rodzice 

oraz rada pedagogiczna.  

3. Na pierwszej godzinie do dyspozycji wychowawcy klasy w każdym nowym roku szkolnym należy 

zapoznać uczniów ze statutem szkoły, postanowieniami powyższego regulaminu oraz zasadami 

oceniania ucznia. Również z powyższymi dokumentami należy zapoznać rodziców na pierwszym 

spotkaniu klasowym. 


