
REGULAMIN DOTYCZĄCY STROJU I WYGLĄDU UCZNIA. 

 

1. Uczniowie Zespołu Szkół im. Władysława Szafera w Złotym Potoku mają obowiązek 

dbać o dobre imię i wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz estetyczny wygląd. 

Wygląd i strój ucznia powinien odzwierciedlać wartości promowane i rozwijane przez 

szkołę: m. in. szacunek dla siebie samego i innych, obowiązkowość oraz umiejętność 

wyrażania własnej osobowości bez naruszania poczucia umiaru i dobrego smaku. 

2. Przy doborze ubioru i rodzaju fryzury uczeń, jego rodzic/ prawny opiekun powinien 

pamiętać, że szkoła jest miejscem nauki i pracy. 

3. Strój ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła- lekcja, dyskoteka, 

wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły 

organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze 

względu na bezpieczeństwo oraz charakter uroczystości. 

4. Na lekcjach wychowania fizycznego, konkursach i zawodach sportowych obowiązuje 

strój odrębny, ustalony przez nauczycieli przedmiotu. 

5. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w szatni, obowiązuje obuwie zmienne. 

6. Ucznia szkoły obowiązują dwa rodzaje stroju szkolnego: 

 codzienny, 

 odświętny (galowy). 

 

Codzienny strój szkolny ucznia 

 

1. Codzienny ubiór ucznia powinien być skromny, zadbany i czysty. Uczniowie mogą 

ubierać się zgodnie ze swoimi upodobaniami (sportowo lub wizytowo), ale nie łamiąc 

ogólnie przyjętych zasad dobrego gustu i smaku.  

2. Ubiór uczennic i uczniów nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami, 

z nazwami używek, prowokacyjnych i obraźliwych, wulgarnych napisów, także       

w obcych językach, wywołujących agresję, z elementami faszystowskimi lub 

totalitarnymi, obrażających uczucia religijne, jak również wzorów kojarzących się z 

takimi elementami. 

3. Ubranie powinno zasłaniać plecy i brzuch. Zabrania się noszenia odzieży z dużym 

dekoltem, przezroczystych, odsłaniających bieliznę, krótkich szortów i 

spódniczek  (spódnice lub szorty dziewcząt nie mogą być krótsze niż    do połowy 

uda, spodnie noszone przez chłopców powinny być długie bądź do kolan). Podczas 

pobytu w szkole istnieje zakaz noszenia nakryć głowy (czapki, kaptury, berety, 

kaszkiety, bandamy) w czasie zajęć lekcyjnych. 

4. Zabrania się noszenia strojów gimnastycznych, poza lekcjami wychowania fizycznego. 

5. Nauczyciele zajęć praktycznych mogą określać osobne zasady stroju uczniów na 

swoich zajęciach w myśl zasad BHP. 

[Na zajęciach praktycznych w zawodzie technik żywienia i usług gastronomicznych 

nauczyciel może zakazać noszenia długich paznokci i malowanie ich, a także noszenia 



paznokci sztucznie przedłużanych, hybryd itp. Ze względu na obowiązujące na zajęciach 

przepisy BHP oraz wymagania egzaminacyjne. ] 
 

Galowy strój szkolny ucznia 

 

1. Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia 

roku szkolnego, egzaminów, akademii z okazji świat narodowych i państwowych, 

konkursów. 

2. Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz - 

o ile organizator nie ustali inaczej oraz zawsze na polecenie nauczyciela. 

3. Strój odświętny (galowy): 

 

•   dla uczennic -ciemna spódnica lub sukienka (czarna, granatowa, szara, brązowa, itp.), 

długość dowolna (jednak nie krótsze niż do połowy uda), spodnie o klasycznej linii w 

kolorach stonowanych (granatowy, czarny, szary, brązowy itp.) biała bluzka bez 

głębokich dekoltów. 

 

• dla uczniów -ciemne spodnie w klasycznym kroju, biała lub inna stosowna koszula lub 

garnitur. 

 

Fryzura ucznia 

 

1. Włosy powinny być czyste, zadbane, starannie uczesane. 

 

Elementy stroju 

1. Ze względu na bezpieczeństwo i z powodów zdrowotnych elementem obowiązkowego 

stroju ucznia jest zakryte obuwie do chodzenia tylko po szkole (typu halówki, baleriny, 

trampki, tenisówki itp.); niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa jest noszenie, 

zwłaszcza w okresie letnim, butów nie zabezpieczających w sposób właściwy nóg przed 

poślizgiem, uderzeniem, itp. 

2. Noszona biżuteria ( jak również torby i plecaki ) nie mogą zawierać nadruków ani 

emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub 

wywołującym agresję, a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów. 

3. Tatuaże są dozwolone, ale nie mogą zawierać treści o charakterze wulgarnym, 

obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, z elementami faszystowskimi 

lub totalitarnymi, obrażającymi uczucia religijne. 

 



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. 

 

KONSEKWENCJE NIEPRZESTRZEGANIA REGULAMINU 

 

  Trzykrotne  naruszenie zasad regulaminu ubioru i wyglądu przez ucznia, odnotowane 

przez nauczycieli w dzienniku elektronicznym w uwagach ucznia, skutkuje upomnieniem 

wychowawcy, a co za tym idzie obniżeniem cząstkowej oceny zachowania. W 

przypadku rażącego łamania zasad regulaminu, karą może być nagana 

wychowawcy bądź upomnienie/ nagana dyrektora szkoły. 

 

REGULAMIN WCHODZI W ŻYCIE Z DNIEM 1 WRZEŚNIA 2022 ROKU 
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