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Jasne zasady ubierania się uczniów 

Uczniowie zobowiązani są do noszenia odpowiedniego stroju na co dzień. Powinien on być 

adekwatny do miejsca i sytuacji, w jakiej się znajdują. 

Ubiór ucznia jest przejawem szacunku do wykonywanych obowiązków i zasad szkolnych.  

Ważne jest, aby ubiór był estetyczny, nie wzbudzał negatywnych emocji, nie zawierał 

ekstrawaganckich dodatków. 

 

Ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia. 

Strój i wygląd codzienny 

Elementem obowiązkowego stroju ucznia jest obuwie na jasnej podeszwie do chodzenia tylko 

po szkole.  

Ubrania nie mogą być przezroczyste, mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek; powinny 

mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona. 

Uczennica powinna mieć krótkie i czyste paznokcie w naturalnym kolorze. 

Zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu. Wyjątkiem mogą być tylko makijaże 

aktorów na występy teatralne lub delikatne makijaże na zabawy szkolne.  

Zabrania się noszenia biżuterii mogącej stanowić zagrożenie dla zdrowia uczennicy  

lub innych uczniów, szczególnie długich, wiszących kolczyków, ostrych bransolet, itp. 

Chłopców obowiązują długie spodnie. W okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do 

wysokości kolan).  

 

Strój galowy 

Strój galowy (odświętny) obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianu 

szóstoklasisty, reprezentowania szkoły na zewnątrz oraz w sytuacji, kiedy taką decyzję 

podejmie nauczyciel (np. wyjścia do teatru). 

Przez strój galowy rozumie się ubiór w tonacji biało – czarnej, biało – granatowej, biało –

ciemnoszarej. 

Dla uczennicy są to: biała bluzka i ciemna spódnica lub sukienka. Dla ucznia są to: biała 

koszula i  czarne lub granatowe spodnie (ewentualnie ciemny garnitur). 

Dziewczynki i chłopcy zobowiązani są nosić klasyczne zakryte obuwie w ciemnych kolorach. 

Zabronione są wysokie obcasy. 

 

Lekcje wychowania fizycznego 

Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia stroju na zmianę 

zgodnie z wymogami nauczyciela. 

Zabrania się noszenia strojów gimnastycznych poza lekcjami wychowania fizycznego. Na 

lekcji basenu obowiązuje dziewczęta jednoczęściowy strój kąpielowy. 

 

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

W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzje podejmuje wychowawca 

klasy lub inny nauczyciel.  

 


