REGULAMINOWY WYGLĄD UCZNIA
Wygląd ucznia i jego strój powinien być schludny, estetyczny i naturalny. Uczeń jest
zobowiązany nosić zamienne obuwie na terenie szkoły ( obuwie z białą podeszwą ).
Ubiór szkolny ucznia powinien być odpowiedni do okoliczności.

1. STRÓJ GALOWY

Uczeń zobowiązany jest do założenia stroju galowego w czasie najważniejszych uroczystości
szkolnych ( rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego, egzaminu gimnazjalnego oraz innych
uroczystości i apeli wpisanych w plan pracy szkoły).
Strój galowy tworzą części garderoby w kolorach: czarnym, granatowym, szarym i białym.
a) dla dziewcząt – spódnica lub spodnie o klasycznym kroju, biała bluzka z rękawkami,
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żakiet, kamizelka,

stonowany krawat.
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b) dla chłopców – garnitur lub spodnie o klasycznym kroju, biała koszula, marynarka,

gim

2. CODZIENNY STRÓJ SZKOLNY UCZNIA

Codzienny ubiór szkolny ucznia może podkreślić jego osobowość. W doborze ubioru, rodzaju
fryzury, biżuterii uczeń powinien jednak zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem
pracy.
Strój ucznia powinien być czysty, w spokojnych, stonowanych kolorach.
Noszone bluzy, koszule, podkoszulki, spodnie, dresy, spódnice itp. nie mogą zawierać
nadruków związanych z subkulturami młodzieżowymi, wulgarnych, promujących używki,
propagujących agresję, treści nazistowskie i faszystowskie oraz obrażających uczucia
religijne.

3. FRYZURA UCZNIA

Fryzura ucznia ( kształt i kolor ) powinna mieć charakter naturalny. Włosy powinny być
czyste, zadbane i ułożone w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.

4. OZDOBY I BIZUTERIA

Dziewczęta nie powinny stosować makijażu ani malować paznokci. Biżuteria oraz wszelkie
elementy dekoracyjne nie mogą mieć subkulturowych ani agresywnych akcesów.
Dopuszczalne jest noszenie delikatnych ozdób na szyi i przegubach, małych pierścionków.
Dziewczęta mogą nosić skromne kolczyki ( po jednym kolczyku w opuszku ucha). Z uwagi
na bezpieczeństwo biżuterię powinno zdejmować się na lekcjach wychowania fizycznego.

5. ZABRANIA SIĘ :

farbowania i przesadnego żelowania włosów,

•

stosowania makijażu,

•

noszenia tipsów, długich paznokci oraz ich malowania,

•

posiadania tatuaży,

•

noszenia gadżetów militarnych,

•

noszenia ekstrawaganckich ozdób oraz kolczyków wpinanych w ciało w różnych
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•

miejscach oprócz ucha i w różnych ilościach,
ubierania zbyt krótkich spódnic lub szortów ,

•

noszenia ubiorów przezroczystych, odsłaniających bieliznę, ramiona, plecy, brzuch,
głębokich dekoltów,

•

gim

•

zakładania czapek lub innych okryć głowy, okularów przeciwsłonecznych.

Wygląd zewnętrzny ucznia nie może mieć wpływu na oceny z przedmiotu.
Za nieprzestrzeganie przepisów dotyczących wyglądu i stroju uczeń otrzymuje punkty ujemne
zgodnie z zasadami oceniania zachowania. Uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego
wyglądu ucznia powinny być skierowane do niego indywidualnie. Nierespektowanie ich
powoduje zastosowanie postanowień regulaminowych zawartych w Statucie Szkoły.
W sytuacjach konfliktowych dotyczących wyglądu ucznia decyzje podejmuje Dyrektor.

