Jednolity strój i schludny wygląd ucznia
§1

Strój codzienny
1. Dla chłopców:
a. koszula, t-shirt, sweter lub bluza w kolorach od niebieskiego do granatowego, czarne,

szare lub białe, jednolite, bez napisów,
b. spodnie ciemnoniebieskie, granatowe lub czarne.
2. Dla dziewcząt:
a. koszula, t-shirt, sweter lub bluza w kolorach od niebieskiego do granatowego, czarne,
szare lub białe, jednolite, bez napisów,
b. spódnica lub spodnie ciemnoniebieskie, granatowe lub czarne.
§2

Strój galowy

1. Strój galowy obowiązuje podczas uroczystosci szkolnych.
2. Dla chłopców: biała, jednolita koszula (nie może to byd t-shirt), bez kolorowych dodatków i
napisów oraz długie, granatowe lub czarne spodnie ( nie mogą to byd dresy).
3. Dla dziewcząt: biała, jednolita bluzka (nie może to byd t-shirt), bez kolorowych dodatków i
napisów oraz spódniczka lub długie, granatowe albo czarne spodnie ( nie mogą to byd
dresy).
§3

Strój na lekcje wychowania fizycznego

1.
2.
3.
4.
5.

Biała bawełniana koszulka – t-shirt.
Spodenki sportowe (czarne lub granatowe).
Spodnie dresowe lub getry (dla dziewcząt).
Skarpetki bawełniane.
Obuwie sportowe.
§4

Ustalenia dodatkowe

1. Uczeo powinien przed lekcją wychowania fizycznego zdjąd z szyi łaocuszki, wisiorki, z ręki
zegarek i pierścionki, z uszu wyjąd kolczyki. Uczennice długie włosy powinny spiąd gumką
do włosów. Dziewczęta obowiązuje zakaz noszenia plastikowych opasek na włosy.
2. Do stroju codziennego i galowego obowiązuje noszenie na lewej piersi znaczka z logo
szkoły.
3. Noszenie jednolitego stroju nie obowiązuje uczniów:
a. w każdy piątek, który jest w naszej szkole „dniem kolorowym”,
b. podczas dyskotek, wycieczek turystycznych i zajęd pozalekcyjnych.

4. Na terenie szkoły zawsze niedozwolone jest:
a. noszenie ubrao odkrywających brzuch, ramiona i dekolt,
b. noszenie nakryd głowy,
c. noszenie dużych kolczyków,
d. stosowanie makijażu,
e. malowanie paznokci,
f. malowanie włosów i noszenie ekstrawaganckich fryzur,
g. noszenie symboli związanych z przemocą i używkami.
Opis jednolitego stroju i schludnego wyglądu uczniów nie obejmuje wszystkich szczegółów i
przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję o tym
podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z wicedyrektorem

