
REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO 

 

 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły każdego ucznia Szkoły obowiązuje strój szkolny: 
 
STRÓJ CODZIENNY: 
 
1. Ubiór powinien być schludny, czysty, skromny, dostosowany do miejsca pobytu. 
 
2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia ubrań: 
 

a) z krótkimi lub długimi rękawami (zabrania się noszenia bluzek i sukienek na 

ramiączkach lub bez, z odkrytymi plecami, z dużymi dekoltami, przeźroczystych, 

odsłaniających brzuch); 
 

b) o długości nie krótszej niż do połowy uda spódnic, sukienek i spodni; 
 

c) bez obraźliwych, wulgarnych i prowokujących nadruków lub emblematów 

(zabrania się manifestowania strojem przynależności do jakichkolwiek klubów 

sportowych lub subkultur młodzieżowych). 
 
3. Dopuszcza się noszenie legginsów jedynie w zestawie z sukienką, dłuższą tuniką lub 

ze spodenkami. 
 
4. W szkole wszystkich uczniów obowiązuje noszenie sportowego obuwia zmiennego. 

Zabrania się chodzenia po szkole w rolkobutach.  
 
5. Podczas przebywania w szkole uczniowie zobowiązani są zdejmować nakrycie głowy. 
 
6. Włosy uczniów powinny być czyste, zadbane, w naturalnych kolorach, bez ekstrawagancji. 
 
7. Dopuszcza się jedynie posiadanie delikatnego i naturalnego makijażu (w odcieniach beżu). 
 
8. Paznokcie uczniów powinny być zadbane (dopuszcza się malowanie paznokci 

jedynie lakierem bezbarwnym). 
 
9. Zabrania się noszenia ekstrawaganckich ozdób oraz eksponowania tatuaży. 
 
10. Zabrania się noszenia kolczyków w innych miejscach niż uszy. 
 
11. Niezastosowanie się uczniów do wyżej wymienionego regulaminu 

skutkuje koniecznością: 
 
a) dostarczenia przez rodzica dziecka lub osoby z rodziny właściwego stroju lub noszenia 

w tym dniu zastępczego stroju szkolnego, przygotowanego przez szkołę; 
 
b) usunięcia makijażu lub ekstrawaganckich ozdób. 
 

12.Od roku szkolnego 2020/2021 obowiązuje mundurek szkolny codzienny dla klas 

pierwszych. 



STRÓJ GALOWY: 
 

Podczas egzaminów, koncertów, uroczystości szkolnych, wyjść do opery, teatru, filharmonii 

lub na polecenie dyrektora szkoły, wychowawcy albo innego nauczyciela ucznia obowiązuje 

galowy strój szkolny: 
 

a) dla dziewcząt – granatowa spódnica w kratę i taki sam krawat (do zakupienia w zakładzie 

krawieckim wskazanym przez Szkołę), biała bluzka z kołnierzykiem, granatowe lub czarne 

rajstopy/ podkolanówki, półbuty wizytowe w kolorze granatowym lub czarnym;  

b) dla chłopców – granatowe lub czarne spodnie, biała koszula z kołnierzykiem, krawat (do 

zakupienia w zakładzie krawieckim wskazanym przez Szkołę), półbuty wizytowe w kolorze 

granatowym lub czarnym; 

 


