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Regulamin obowiązującego stroju i wyglądu uczniów Zespołu Szkół Nr 1
w Przysietnicy

1. Uczniów obowiązuje w szkole strój skromny, czysty i estetyczny. Ubiór powinien być
dostosowany do panujących warunków atmosferycznych.

2. Ubiór nie może posiadać nadruków i naszywek o nieprzyzwoitej tematyce, gloryfikujących
przemoc, popierających zbrodnicze ideologie itp. Zabronione jest noszenie kapturów na
głowach.

3. Sukienki, spódnice i bluzki muszą mieć odpowiednią długość, zasłaniającą brzuch, dekolt,
plecy, uda i ramiona. Długość sukienki, spódnicy, spodenek nie krótsze niż do 10 cm powyżej
kolana. Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej.
4. Na terenie szkoły obowiązuje obuwie zamienne. Obuwie powinno być oznakowane
w widocznym miejscu literą P lub posiadać żółte sznurówki.

5. Uczeń zobowiązany jest dbać o swój schludny wygląd zewnętrzny, a w szczególności:

a) Nie może stosować makijażu (na dyskotece dopuszcza się delikatny makijaż).

b) Nie może mieć pomalowanych paznokci (najwyżej lakierem bezbarwnym, bez
ornamentów).

c) Zachowuje schludną fryzurę i naturalny kolor włosów – zabrania się farbowania
i ekstrawaganckich fryzur.
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6. Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny, a także nie mogą przeszkadzać
w czytaniu, pisaniu czy na lekcjach wychowania fizycznego.

7. Na twarzach chłopców nie może występować dłuższy zarost. Zabrania są noszenia wąsów,
brody.

8. Dopuszczalne jest noszenie drobnej biżuterii, która nie zagraża zdrowiu czy bezpieczeństwu.
W przypadku kolczyków uczennica nosi max 1 parę kolczyków (po jednym w uchu). Na
zajęciach wychowania fizycznego uczennica ma obowiązek podporządkować się decyzjom
nauczyciela dotyczącym zdjęcia kolczyków czy łańcuszków.

9. Na zajęciach wf obowiązuje uczniów stosowny strój tj. ustalony przez nauczyciela wf.

10. Podczas uroczystości szkolnych i egzaminów gimnazjalnych uczniów obowiązuje strój
odświętny tj:

a) dziewczęta – czarna lub granatowa spódnica lub spodnie, ewentualnie kostium czy żakiet
lub sweter oraz biała bluzka,

b) chłopcy – czarne lub granatowe spodnie (lub ciemne dżinsowe), ewentualnie garnitur lub
sweter oraz biała lub niebieska koszula.

11. W przypadku nie dostosowania się ucznia do wymagań szkoły, uczeń zostanie ukarany
zgodnie z procedurami określonymi w Statucie Szkoły (obniżenie zachowania).
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