
Regulamin stroju codziennego i galowego oraz wyglądu 
uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum  

w Zespole Szkół w Kleszczewie.  
 

1. W Zespole Szkół w Kleszczewie obowiązują następujące stroje uczniowskie: 

1) Strój codzienny chłopców i dziewcząt. 

2) Strój galowy chłopców i dziewcząt. 

3) Strój gimnastyczny (sportowy). 

 

 Strój codzienny Strój galowy 

Chłopcy  Strój schludny, czysty i stosowny do 
pogody  przez co rozumie się: 
 
- koszulki, t-shirty, koszule, bluzy bez 
wulgarnych i obraźliwych napisów, bez 
napisów nawiązujących do używek, religii, 
grup etnicznych, subkultur, o podtekstach 
seksualnych, bez  emblematów 
sugerujących przynależność do grup 
nieformalnych lub promujących 
jakiekolwiek  formy agresji (dotyczy to 
również plecaków szkolnych, ich 
wyposażenia odzieży wierzchniej),   
 
- spodnie długie lub do kolan (bez dziur) 
odpowiedniego rozmiaru i fasonu, aby 
uniknąć pokazywania bielizny czy części 
ciała 
 
- brak nakrycia głowy w szkole (kaptur, 
czapeczka, czapka itp.) 
 
- obuwie (dowolne), ale odpowiednie do 
panujących warunków pogodowych.  
 
Wygląd: włosy krótkie (jeśli długie to 
związane), niefarbowane (rozjaśniane), 
fryzury nieekstrawaganckie (irokez, 
wygolenia itp.), brak makijażu, malowania 
paznokci, ekstrawaganckich ozdób typu: 
łańcuchy, agrafki, żyletki, kolczyki w brwi, 
wardze, brodzie, nosie (ewentualnie mały 
kolczyk typu wkrętka w uchu), jeśli 
soczewki to standardowe, nie zmieniające 
barwy tęczówki. 

Strój schludny, czysty  i odpowiedni 
do okazji, przez co rozumie się:  
 
- białą koszulę 
 
- wizytowe spodnie w kolorze 
czarnym lub grafitowym (dopuszcza 
się czarne, jednolite spodnie typu 
„jeans”) 
 
- marynarkę, muszkę lub krawat 
(ewentualnie) 
 
- wyjściowe buty (dopuszcza się 
obuwie inne niż wizytowe w 
jednolitych kolorach czarnym lub 
granatowym bez kolorowych 
elementów). 
 
Wygląd: brak ozdób (ewentualnie 
zegarek, krawat, muszka) oraz 
ekstrawaganckich fryzur (irokez,  
wygolenie we wzory, farbowania, 
rozjaśniania itp.). 
 



Dziewczęta  Strój schludny, czysty, stosowny do 
pogody oraz skromny  przez co rozumie 
się:  
 

- spódniczkę do kolan lub za kolano 
 
- długie spodnie bez dziur i przetarć 
 

- bluzki, koszule, t-shirty bez wulgarnych  
i obraźliwych napisów, bez napisów 
nawiązujących do używek, religii, grup 
etnicznych, subkultur, o podtekstach 
seksualnych, bez  emblematów 
sugerujących przynależność do grup 
nieformalnych lub promujących 
jakiekolwiek  formy agresji (dotyczy to 
również plecaków szkolnych, ich 
wyposażenia odzieży wierzchniej),   
 

- spodenki (latem)  do kolan 
 

- legginsy zestawione z tuniką, bluzką 
sięgającą połowy uda 
 

- obuwie odpowiednie do pogody (jeśli na 
obcasie czy koturnie to 
nieprzekraczającym 5 cm). 
 

Wygląd: brak makijażu, krótkie paznokcie 
w kolorze naturalnym, włosy niefarbowane 
upięte lub podpięte tak, aby widoczna była 
twarz,  brak ekstrawaganckich ozdób typu 
ogromne kolczyki, wisiory, pierścienie, 
kolczyki w brwiach, nosie, wardze itp., 
brak ozdób głośnych i mocno 
błyszczących, soczewki niezmieniające 
barwy tęczówki. 
 
 
Strój codzienny dziewcząt powinien być   
odpowiedniego  rozmiaru i skromny,  
w szczególności zabrania się:  
wyzywających bluzek i sukienek (ciasnych 
lub obcisłych), odsłaniania bielizny i 
części ciała (strój przezroczysty, mały, 
wydekoltowany) noszenia bluzek na 
ramiączkach (ramiączku)  z odkrytymi 
plecami. 

Strój schludny, czysty i skromny przez 
co rozumie się: 
 

- białą bluzeczkę (koszulę) 
 

- czarną, grafitową lub granatową 
spódniczkę przed (lub) za kolano, 
ewentualnie sukienkę lub 
materiałowe, wyjściowe spodnie  
w w/w kolorach (nie „jeansy”, czy 
spodnie typu rurki, legginsy), 
 

- wyjściowe buty (dopuszcza się inne 
obuwie w jednolitych kolorach 
czarnym lub granatowym, bez 
kolorowych akcentów), jeśli na 
podwyższeniu czy obcasie nie może 
on przekraczać 5 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wygląd: brak krzykliwych ozdób 
typu wielkie kolczyki koła, wisiory, 
pierścienie, kolczyki w brwiach, 
wardze, języku itp.  (dopuszcza się 
delikatne  kolczyki, łańcuszek, 
bransoletkę lub zegarek), włosy 
niefarbowane, estetycznie uczesane 
lub spięte), brak makijażu,  okulary 
lub soczewki niezmieniające barwy 
tęczówki. 
 
Strój galowy dziewcząt powinien być   
odpowiedniego  rozmiaru i skromny, 
w szczególności zabrania się:  
wyzywających bluzek i sukienek 
(ciasnych lub obcisłych), odsłaniania 
bielizny i części ciała (strój 
przezroczysty, mały, wydekoltowany) 
noszenia bluzek na ramiączkach 
(ramiączku),  z odkrytymi plecami. 

 
2. Strój galowy obowiązuje ucznia podczas: 

1) Rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego.  

2) Wewnętrznego (próbnego) i zewnętrznego sprawdzianu klas VI, egzaminu gimnazjalnego, 

egzaminu poprawkowego. 



3) Konkursów szkolnych. 

4) Innych uroczystości szkolnych zgodnych z kalendarzem roku szkolnego. 

5) Na prośbę wychowawcy lub dyrektora szkoły. 

3. Strój codzienny obowiązuje: 

1) Każdego dnia z wyjątkiem uroczystości szkolnych, imprez kulturalnych,  imprez szkolnych 

typu: bal przebierańców, wystąpień teatralnych itp. 

2) Podczas wycieczek i dyskotek, na których dopuszczalny jest strój dowolny, ale niełamiący 

przyjętych zasad obyczajowych;  

4. Na lekcjach w-f, konkursach sportowych obowiązuje strój odrębny zgodnie z ustaleniem 

nauczyciela. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się noszenia biżuterii, pierścionków, 

łańcuszków itp. (również ukrytych pod odzieżą). 

5. Uczeń zobowiązany jest do dbania o higienę osobistą. 

6. W przypadku niestosowania się uczniów do w/w regulaminu przewiduje się następujące kary: 

1) Rozmowa dyscyplinująca z wychowawcą lub innym nauczycielem (uczeń ma obowiązek 

zmyć makijaż, usunąć ozdoby, przebrać się, itp.). 

2) Uwaga w dzienniku. 

3) Wezwanie rodzica w przypadku notorycznego łamania regulaminu (co najmniej dwukrotne 

złamanie zasad regulaminu).  

4) Obniżenie oceny zachowania.  

7. Podstawą do obniżenie oceny będzie notoryczne łamanie regulaminu dotyczącego stroju. Uczeń, 

który nie podporządkuje się regulaminowi nie może mieć oceny zachowania wyższej niż poprawna. 

 
  
Regulamin zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej 15 września 2014r., zaopiniowany 
pozytywnie przez Radę Rodziców w dniu 8 września 2014r. i Samorząd Uczniowski. 


