
Regulamin określający wygląd ucznia/uczennicy  

Zespołu Szkół im. Unii Mielnickiej w Mielniku 

 

 

STRÓJ CODZIENNY 

1. Uczniowie zobowiązani są do noszenia stosownego stroju na co dzień - 

adekwatnego do miejsca, czasu i sytuacji.  

2. Codzienny strój szkolny powinien być schludny, czysty i skromny. 

3. Bluzki, koszulki, bluzy bez dużych dekoltów powinny zasłaniać brzuch i plecy. W okresie 

letnim górna część garderoby powinna posiadać rękawki. Nie można nosić bluzek i 

koszulek na cienkich ramiączkach. 

4. Sukienki, spódnice oraz spodenki (dziewcząt i chłopców) powinny mieć długość nie krótszą 

niż do połowy uda.  

Zabrania się chodzenia w spodniach z obniżonym krokiem i opuszczonych na wysokość 

odsłaniającą bieliznę. 

5. Zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z nieprzyzwoitymi hasłami i emblematami, 

propagującymi przemoc, nietolerancję, środki odurzające, przynależność do grup 

nieformalnych lub powszechnie potępiane ideologie, godzące w zasady moralności i etyki. 

6. Obuwie szkolne – tekstylne (inne niż na zajęcia wychowania fizycznego) powinno spełniać 

wymogi bezpieczeństwa i higieny. 

Zabrania się chodzenia na terenie szkoły w szpilkach (nawet podczas uroczystości). Obcas 

nie powinien być wyższy niż 4cm. 

7. Okrycie wierzchnie, przez cały rok szkolny, należy zostawiać w szatni. 

 

 

STRÓJ GALOWY 

 

DZIEWCZĘTA:  

- biała, nieprześwitująca, koszulowa bluzka zakrywająca brzuch, plecy, dekolt i ramiona- bez 

napisów, wzorów,  

- granatowa lub czarna spódnica bez wzorów, nie krótsza niż do połowy uda  

- czarne lub granatowe długie, eleganckie spodnie (nie jeansy i nie leginsy), 

- mile widziany czarny lub granatowy spodnium lub w takich samych kolorach - garsonka, 

- białe lub beżowe, jednokolorowe rajstopy (lub podkolanówki w kl. I-III w porze letniej), 

 

 



CHŁOPCY: 

- biała koszula bez napisów i wzorów, 

- granatowe lub czarne długie, materiałowe spodnie (nie jeansy i nie dresy), 

- mile widziany  jest czarny lub granatowy garnitur oraz krawat lub mucha w stonowanych 

kolorach, 

- buty w ciemnych kolorach (najlepiej granat lub czerń). 

 

STRÓJ GALOWY OBOWIĄZUJE: 

 WSZYSTKICH UCZNIÓW PODCZAS UROCZYSTOŚCI ROZPOCZĘCIA I ZAKOŃCZENIA 

ROKU SZKOLNEGO, ŚWIĘTA SZKOŁY, UROCZYSTOŚCI PRZEKAZANIA SZTANDARU 

I INNYCH UROCZYSTOŚCI WYNIKAJ ĄCYCH Z CEREMONIAŁU SZKOLNEGO lub na 

polecenie Dyrektora ZS 

 OKREŚLONĄ GRUPĘ UCZNIÓW PODCZAS AKADEMII I EGZAMINU 

 

 

STRÓJ NA LEKCJE  WYCHOWANIA FIZYCZNEGO 

Biała, bawełniana koszulka z krótkim rękawkiem, spodenki sportowe, dresy lub getry oraz obuwie 

sportowe (inne niż szkolne). 

Zabrania się posiadania na lekcji zegarków, łańcuszków, większych kolczyków i innej biżuterii. 

 

OGÓLNY WYGLĄD UCZNIA 

1. Włosy dziewcząt i chłopców powinny być czyste i niefarbowane.  

Długie włosy powinny być tak ułożone, by nie przeszkadzały w pracy na lekcjach - 

zwłaszcza na WF-ie. 

2. Uzupełnieniem stroju może być dyskretna biżuteria. Zezwala się na noszenie pary małych 

kolczyków na własną (rodziców) odpowiedzialność. 

3. Uczniowie nie malują paznokci, nie stosują manicure hybrydowego i makijażu.  

Na pisemną prośbę rodziców, zezwala się na malowanie paznokci bezbarwnym lakierem 

odżywczym, gdy wymaga tego ich stan i  uczennicom w kl. VIII - na delikatny makijaż w 

naturalnych odcieniach, w celach skorygowania defektów skórnych. 

Zapis pierwszego zdania tego punktu nie obowiązuje na dyskotekach i balach. 

4. Zabrania się noszenia w budynku szkoły nakryć głowy i zdobienia ciała tatuażami. 

5. W wyjątkowych przypadkach, gdy nie można przyjść do szkoły w ustalonym stroju, 

obowiązuje zasada , że strój zastępczy nawiązuje w kolorze i formie do stroju 

regulaminowego.  

6. Powody braku stroju rodzic podaje do wiadomości wychowawcy klasy. 



7. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd ucznia są odpowiednie i zgodne z regulaminem, 

decyzję o tym podejmuje wychowawca klasy w porozumieniu z dyrektorem (wicedyrektorem) 

placówki. 

 

 

DROGA POSTĘPOWANIA WOBEC UCZNIA, KTÓRY NIE STOSUJE SIĘ DO POWYŻSZEGO 

REGULAMINU 

- upomnienie słowne przez nauczyciela lub wychowawcę klasy, 

- upomnienie nauczyciela lub wychowawcy klasy w postaci negatywnej uwagi w dzienniku 

elektronicznym, 

- rozmowa z dyrektorem lub wicedyrektorem szkoły,  

- wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem lub wicedyrektorem,  

- obniżenie  -semestralnej lub rocznej oceny z zachowania (w sytuacjach drastycznych i 

notorycznie się powtarzających). 

 

WYGLĄD ZEWNĘTRZNY UCZNIA NIE MA WPŁYWU NA OCENĘ Z ŻADNEGO PRZEDMIOTU 

 

 


