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Wstęp

Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych wymaga od uczniów
dbania o estetykę wyglądu. Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym,
co w szkole najważniejsze, czyli na nauce, ustala się następujące zasady dotyczące ubioru
i wyglądu ucznia.

§1
W szkole obowiązuje strój: codzienny, sportowy i galowy.

§2
UBIÓR CODZIENNY UCZNIA
Ubiór codzienny ucznia jest dowolny, przy zachowaniu następujących ustaleń:
1. W szkole obowiązuje strój estetyczny, skromny, czysty i funkcjonalny, bez
ekstrawaganckich dodatków, nie prowokujący swą formą;
2. Strój ucznia nie może eksponować odkrytych ramion, pleców, brzucha, głębokich
dekoltów, bielizny itp.

§3
INNE ELEMENTY STROJU I WYGLĄDU UCZNIA
1. Noszone ubrania, 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.
2. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest
miejscem nauki.
3. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość. Włosy powinny być przede wszystkim czyste
i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na
lekcji.
4. Zakazane jest stosowanie mocnego, wyzywającego makijażu – dopuszcza się jedynie
makijaż subtelny i delikatny.
5. Paznokcie ucznia powinny być czyste, a ich długość nie powinna zagrażać bezpieczeństwu
oraz przeszkadzać w pracy na lekcji.
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§4

STRÓJ SPORTOWY UCZNIA
Strój sportowy ucznia to: sportowa podkoszulka i spodenki sportowe lub dres i obuwie
sportowe.
Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby, biżuteria oraz okulary muszą być
obowiązkowo zdejmowane.
W szczególnych przypadkach, na lekcji wychowania fizycznego dopuszcza się noszenie
okularów korekcyjnych za zgodą rodziców (opiekunów prawnych) ucznia.

§5
STRÓJ GALOWY UCZNIA
Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły
o charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych, ucznia obowiązuje strój
galowy.

1. W Zespole Szkół Ekonomicznych obowiązuje noszenie:

a) Stroju galowego reprezentacyjnego podczas uroczystości szkolnych oraz imprez i spotkań
środowiskowych np.:

- uroczystości szkolne:
- odbieranie nagród podczas Rozpoczęcia i Zakończenia Roku Szkolnego
- prowadzenie uroczystości i aktywny udział w uroczystościach
- ślubowanie klas I,
- reprezentowanie klasy podczas imprez szkolnych tj. Dni Patrona, Wigilia Szkolna, Gala
Absolwentów i inne,
- reprezentowanie szkoły - Sztandar Szkoły, obsługi gastronomiczne, konkursy i olimpiady
pozaszkolne;

Strój galowy reprezentacyjny u dziewcząt obejmuje:

– ciemna wizytowa spódnica (max. długość 10 cm przed kolana/ do kolan) lub ciemne
wizytowe spodnie, biała bluzka koszulowa, buty wizytowe ciemne (na obcasie lub baleriny),
rajstopy cieliste, czarne, grafitowe;
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Strój galowy reprezentacyjny u chłopców obejmuje:

– garnitur ciemny lub ciemne spodnie wizytowe i biała koszula z krawatem lub muszką, buty
ciemne wizytowe, ciemne skarpetki

b) Stroju galowego szkolnego dla pozostałych uczniów

Strój galowy szkolny u dziewcząt obejmuje:

Spódnica: czarna , granatowa (szara, grafitowa, stalowa) do kolan, max 10 cm przed kolana,
oraz spódnica długa, kształt spódnicy dowolny (np. klosz, krój trapezu, plisowane spódnice,
ołówkowa)
Sukienka: „prosta sukienka”: granatowa, czarna, krótka lub długa
Spodnie: czarne, granatowe, grafitowe materiałowe, czarne jeansy
Koszula: biała (ewentualnie ecru), może zawierać elementy czarne/granatowe np. kołnierzyk,
wstawki przy guzikach;
Marynarka/sweterek: rozpinany granatowa/y lub czarna/y
Rajstopy: cieliste, czarne, grafitowe, gładkie, latem bez rajstop (czerwiec, wrzesień)
Buty: baleriny, czarne wizytowe na obcasie, zimą - botki, kozaki, czarne trampki na czarnej
lub białej podeszwie, buty sportowe czarne

Strój galowy szkolny u chłopców obejmuje:

Spodnie: czarne, grafitowe, granatowe materiałowe, czarne dżinsy
Buty: garniturowe, wizytowe, czarne trampki, czarne sportowe (całe czarne plus czarne
podeszwy)
Koszula: biała, biała w delikatny deseń (czarne wstawki, pastelowe paski), błękitna, krótki
i długi rękaw (w zależności od pory roku)

2. Za poinformowanie o należytym stroju galowym i przypilnowanie uczniów odpowiadają
wychowawcy, nauczyciele organizujący daną uroczystość, nauczyciele – opiekunowie danej
grupy uczniów: konkursy i olimpiady, obsługa gastronomiczna, sztandar szkoły.
3. Na temat stroju galowego została przygotowana prezentacja multimedialna, dostępna wraz
z niniejszym regulaminem.
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§6
Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi
szkoły mają prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego
indywidualnie. W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego regulaminu,
wychowawca ma obowiązek uwzględnienia takiej postawy i odnotowania odpowiedniej
uwagi w dzienniku.
§7
Powyższy opis stroju i wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków.
W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzje podejmuje wychowawca klasy,
inny nauczyciel lub dyrektor szkoły.

§8
Niniejszy dokument został zaktualizowany i przyjęty do realizacji po konsultacjach
z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w dniu ...............................
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