Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu ucznia
Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów Chłopskich w Bratoszewicach
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz. U. 2017r. poz. 59) Statut Zespołu Szkół Nr 1 im. Batalionów
Chłopskich w Bratoszewicach – tekst ujednolicony z dnia 22 listopada 2017. Statut Zespołu szkół Nr1 im.
Batalionów Chłopskich

§1

Obowiązujący galowy strój szkolny.
1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stroju galowego na uroczystościach, imprezach
szkolnych, egzaminach zawodowych, maturalnych, konkursach i spotkaniach, na których
reprezentują szkołę. Dodatkowe dni, w których obowiązuje strój galowy są ustalane przez
Dyrektora Szkoły i podawane do publicznej wiadomości z odpowiednim wyprzedzeniem.
2. Przez strój galowy rozumie się w szczególności:
1) Dziewczęta: biała bluzka z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona, ciemna
spódnica (nie krótsza niż 10 cm nad kolanem), ciemne długie spodnie (bez dziur
i przetarć) lub sukienka (nie krótsza niż 10 cm nad kolanem) zakrywająca ramiona i plecy
ewentualnie ciemny żakiet lub sweter.
2) Chłopcy: biała koszula z długim lub krótkim rękawem zakrywającym ramiona, ciemny
garnitur lub długie ciemne spodnie (bez dziur i przetarć) ewentualnie ciemna marynarka lub
ciemny sweter i krawat.
3) Uczniowie klas mundurowych: mundur z pasem.
3. Elementem stroju galowego jest odpowiednie obuwie ( półbuty, czółenka, buty na obcasie
nie wyższym niż 5 cm.) ciemne zakrywające całe stopy.
§2

Obowiązujący codzienny strój szkolny.
1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju, na co dzień. Ubiór codzienny
powinien on być skromny, schludny i przyzwoity, a Uczeń zadbany i czysty. W doborze
stroju, fryzury, biżuterii i makijażu należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest
miejscem nauki i pracy.
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2. Zabrania się noszenia ubiorów, ozdób i symboli sprzecznych z Konstytucją RP, godzących
w zasady moralności, a także ozdób i przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz
innych osób.
3. Strój nie może także zawierać wulgarnych napisów i rysunków, a nadruki nie mogą mieć
charakteru wywołującego agresję.
4. Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało nie mogą być przezroczyste, mieć cienkich
ramiączek eksponować nagiego brzucha, podbrzusza, głębokich dekoltów, pleców, bielizny
oraz pośladków a w zestawieniu ze spódnicą lub spodniami powinny zakrywać cały tułów.
5. Dziewczęta mogą nosić zarówno spodnie, spodenki, spódnice jak i sukienki, jednak nie
krótsze niż 10 cm nad kolanem.
6. Chłopcy mogą nosić krótkie spodenki, ale nie krótsze niż do połowy uda.
7. Biżuteria oraz wszelkie elementy dekoracyjne nie mogą mieć żadnych agresywnych
akcentów. Dopuszczalne jest noszenie w uszach dyskretnych kolczyków, a na szyi i na
przegubach dłoni delikatnych ozdób.
8. Akceptowany jest delikatny i dyskretny makijaż.
9. Obuwie ucznia powinno posiadać podeszwę nieśliską, niepozostawiającą śladów na
podłodze, spełniać wymogi bezpieczeństwa (właściwa przyczepność i stabilność) i higieny.
10. Noszone torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów prawnie
zakazanych o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym
agresję.
11. Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły Dyrektor na wniosek
Organizatora uroczystości/imprezy może dodatkowo określić obowiązujący strój, między
innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter uroczystości.
§3

Dodatkowe ustalenia:
1. Na terenie szkoły:
1) Uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy (czapka, kaptur).
2) Uczeń nie może chodzić w okularach przeciwsłonecznych na oczach.
3) Uczeń obowiązkowo po przyjściu do Szkoły zmienia obuwie, ma możliwość
pozostawienia obuwia „zmiennego” w szatni.
4) Obowiązuje zakaz noszenia odzieży takiej jak kurtki/ płaszcze w budynku szkoły.
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5) Podczas zajęć sportowych obowiązuje strój sportowy, na który składa się: koszulka
zasłaniająca brzuch i ramiona, spodenki sportowe nie krótsze niż do połowa uda lub
dres, skarpetki na zmianę oraz obuwie sportowe. Biżuterię należy zdjąć przed każdą
lekcją wychowania fizycznego z uwagi na bezpieczeństwo.
2. Na zajęciach praktycznych obowiązuje uczniów strój zgodny z regulaminem pracowni.
3. Strój i wygląd ucznia ma wpływu na ocenę z zachowania.
4. Uwagi nauczyciela dotyczące niewłaściwego wyglądu ucznia powinny być kierowane
indywidualnie i być wypowiadane z poszanowaniem jego godności.
5. Naruszenie zasad tego regulaminu skutkuje karami przewidzianymi w Statucie Szkoły.

Bratoszewice, 15.12.2017r.
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