
Regulamin dotyczący wyglądu i stroju obowiązującego uczniów 

Publicznego Gimnazjum w Głogoczowie

Uczeń winien jest dbać o czysty,  schludny i  dostosowany do miejsca pobytu wygląd (szkoła,  dyskoteka, 

wycieczka, teatr, itp.)

Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić strój, min. 

ze względu na bezpieczeństwo oraz powagę uroczystości.

Przez odpowiedni strój rozumie się:

1. Noszenie ubrania nieprześwitującego, zakrywającego brzuch, bez głębokich wycięć z przodu i z tyłu, a 

spodni o klasycznym kroju i długości. Szorty oraz spódnice o długości nie krótszej, jak do połowy uda;

2. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków (zarówno w języku polskim, jak i obcym) związanych z 

subkulturami, prowokacyjnych i  obraźliwych, wywołujących agresję, z przesłankami faszystowskimi 

lub totalitarnymi (dotyczy to również znaków i wzorów);

3. Na lekcjach wf obowiązuje odrębny strój określony przez nauczyciela prowadzącego;

4. Wygląd naturalny bez mocnego, wyzywającego makijażu (nakładanie cieni na powieki,  malowanie 

kresek  na  i  wokół  oczu  oraz  malowanie  ust),  dopuszcza  się  tuszowanie  rzęs  i  umiarkowane 

korygowanie niedoskonałości cery;

5. Fryzura schludna, o dowolnej długości. Włosy nie mogą być farbowane kolorem odbiegającym, lub 

całkowicie  zmienionym od naturalnego.  Zabronione  jest  noszenie  ekstrawaganckich  fryzur  tj.  np. 

dredy, lub całkowicie bądź częściowo ogolonej głowy;

6. Paznokcie mają być krótkie i czyste, Zabrania się noszenia długich paznokci i tipsów. Dopuszcza się 

malowanie paznokci jedynie w stonowanych kolorach (niedopuszczalne są kolory ciemne i jaskrawe);

7. Ewentualne noszenie biżuterii w skromnych ilościach, o niewielkich rozmiarach. Zabrania się noszenia 

biżuterii związanej z subkulturami, prowokacyjnej i obraźliwej, wywołującej agresję, z przesłankami 

faszystowskimi  lub totalitarnymi  i  kojarzącej  się  z takimi  elementami  (np.  bransolety  z  ćwiekami,  

łańcuchy, żyletki, agrafki, itp.)

8. Noszenie kolczyków wyłącznie w ilościach i miejscach tradycyjnych (zabronione jest noszenie więcej 

jak dwóch kolczyków w jednym uchu, jak również kolczyków w innych częściach ciała);

9. Zakaz eksponowania tatuażu;

10. Zakaz noszenia nakryć głowy tj. czapka, kaptur, itp.;

11. Noszenie obuwia zamiennego na terenie szkoły;



12. Noszenie stroju odświętnego w czasie uroczystości szkolnych (biało-granatowego lub biało-czarnego).

Jeżeli strój, bądź wygląd ucznia budzi zastrzeżenia wówczas dyrektor, nauczyciele lub inni pracownicy szkoły 

mają  prawo  zwrócić  mu  uwagę,  która  powinna  być  skierowana  do  niego  indywidualnie.  W  przypadku 

niestosowania się do zapisów niniejszych zasad wychowawca, lub nauczyciel ma obowiązek odnotować to w 

zeszycie uwag, co będzie miało wpływ na obniżenie oceny zachowania ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły.

Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 28 stycznia 2013 r. 

Zatwierdzony uchwałą nr 2/2013 Rady Pedagogicznej z dnia 10.01.2013 r.


