
Regulaminu Ubioru Szkolnego 

 

1. Strój ucznia powinien być dostosowany do okazji i miejsca, w którym uczeń przebywa 

oraz warunków atmosferycznych. 

2. Ubranie zawsze powinno zakrywać plecy, brzuch, ramiona i intymne części ciała. 

Znajdująca się pod ubraniem bielizna nie może być widoczna. 

3. Spódnice i krótkie spodenki muszą zakrywać ¾ długości uda. 

4. Wzory i napisy na ubraniu nie mogą mieć charakteru wulgarnego, nie mogą propagować 

idei nienawiści lub zachęcać do działań, które mogłyby szkodzić zdrowiu. 

5. Uczeń przebywający na terenie szkoły nie może nosić nakryć głowy – czapek, kapturów. 

6. Wszyscy uczniowie, przez cały rok szkolny, są zobowiązani do noszenia obuwia 

zmiennego. 

7. Odzież wierzchnią, w której uczeń przychodzi do szkoły w chłodniejsze dni należy 

w czasie zajęć przechowywać w szatni. 

8. Uzupełnieniem stroju może być biżuteria – niewielkie kolczyki umiejscowione w płatku 

ucha, bransoletki, łańcuszki i pierścionki. Wielość i forma biżuterii nie może zagrażać 

życiu i zdrowiu osoby, która ją nosi, nie może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa 

innych uczniów. 

9. Włosy ucznia powinny mieć naturalny kolor. Podczas lekcji długie włosy powinny być 

związane lub spięte w taki sposób, aby twarz dziecka była odsłonięta. 

10. Paznokcie ucznia powinny być krótko przycięte, tak aby podczas zajęć ruchowych nie 

zagrażały bezpieczeństwu innych członków społeczności szkolnej. Dopuszcza się 

malowanie paznokci bezbarwnym lakierem. 

11. W klasach starszych dopuszcza się tuszowanie niedoskonałości twarzy, które związane są 

z okresem dojrzewania, transparentnym podkładem. 

12. Podczas lekcji wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest nosić białą koszulkę, 

ciemne spodenki i obuwie sportowe z bezpieczną podeszwą. Jeżeli nauczyciel 

przedmiotu uzna, że biżuteria, którą uczeń ma na sobie stanowi zagrożenie należy ją 

ściągnąć. 

13. W czasie ważnych uroczystości obchodzonych w szkole np. rozpoczęcie i zakończenie 

roku szkolnego, upamiętnianie uroczystości państwowych uczeń zobowiązany jest uczcić 

święto poprzez ubranie stroju galowego – jasna bluzka lub koszula bez wzorów, ciemne 

spodnie, spódnica. Strojem galowym może być również sukienka szara, granatowa lub 

czarna. 



14. Uczeń zobowiązany jest przychodzić do szkoły w czystym stroju. 

 

Szanowni Uczniowie,  

pamiętajcie, że umiejętność dostosowania stroju do okazji świadczy o kulturze osoby. Jest 

przejawem szacunku dla innych członków społeczności szkolnej, z którymi każdego dnia 

tygodnia spędzacie długie godziny. 

 

 


