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1. Strój powinien być czysty, estetyczny, wykonany z nieprzezroczystych materiałów. 
2. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar. 

1) Dopuszczalne jest noszenie przez uczniów kolczyków w uszach – jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych 
ozdób (nie dotyczy lekcji wychowania fizycznego). 

2) Piercing (przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych miejscach niż uszy) oraz tatuaże są zakazane. 
3. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale jej kolor i kształt powinny mieć charakter naturalny. Włosy powinny być czyste 

i ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 
4. Dla dziewcząt klas 7 i 8 dozwolone są delikatny makijaż (naturalny, korekcyjny) oraz malowanie paznokci lakierem bezbarwnym 

lub w naturalnym (beżowym) odcieniu. Niedozwolone są sztuczne rzęsy oraz nienaturalne ozdoby paznokci, np. tipsy. 
5. Zabrania się noszenia odzieży oraz akcesoriów z kontrowersyjnymi, nieprzyzwoitymi hasłami, napisami, emblematami 

przedstawiającymi lub propagującymi środki odurzające, przemoc, nietolerancję lub ideologie wymienione w art. 13 Konstytucji 
RP (nazizm, faszyzm, komunizm). 

6. W budynku szkoły zabrania się noszenia nakryć głowy (czapki, kaptury). 
7. Ubrania wierzchnie i obuwie zewnętrzne należy zostawiać w szatni. 
8. Strój codzienny obowiązuje ucznia na wszystkich zajęciach szkolnych, z wyjątkiem wychowania fizycznego oraz zajęć 

pozalekcyjnych, na których wymagany jest strój organizacyjny. 
1) Strój dziewcząt: 

a) bluzki i sukienki bez dużych dekoltów i cienkich ramiączek zakrywające cały tułów; 
b) spódnice lub sukienki nie krótsze niż do połowy uda (dotyczy również krótkich spodenek); 
c) legginsy tylko w połączeniu z długim swetrem, tuniką (przynajmniej do połowy uda); 
d) spodnie bez dziur, nie krótsze niż do połowy uda; 
e) pełne obuwie z podeszwą nierysującą podłogi, bez obcasów, przeznaczone do chodzenia na terenie szkoły. 

2) Strój chłopców: 
a) koszulka T-shirt, koszula lub bluza; 
b) spodnie bez dziur (dopuszczalne krótsze spodnie do kolan; niedopuszczalne szorty sportowe lub plażowe); 
c) pełne obuwie z podeszwą nierysującą podłogi, przeznaczone do chodzenia na terenie szkoły. 

9. Strój odświętny (galowy) obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, egzaminów oraz w sytuacjach, w których zarządzono 
noszenie takiego stroju. 
1) Strój dziewcząt: 

a) klasyczna, biała bluzka z długim lub krótkim rękawem; 
b) klasyczna, czarna, granatowa lub ciemnoszara spódnica nie krótsza niż do połowy uda; 
c) klasyczne czarne, granatowe lub ciemnoszare spodnie (niedopuszczalne przetarte dżinsy i spodnie z dziurami); 
d) obuwie stosowne do okoliczności (dopuszczalny obcas około 5 cm). 

2) Strój chłopców: 
a) biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem; 
b) klasyczne czarne, granatowe lub ciemnoszare materiałowe spodnie z paskiem (ewentualnie garnitur; niedopuszczalne 

przetarte dżinsy lub spodnie z dziurami); 
c) obuwie stosowne do stroju i okoliczności. 

10. Strój wieczorowy obowiązuje na balu ósmoklasisty. 
1) Strój dziewcząt: 

a) sukienka koktajlowa lub wieczorowa, nie krótsza niż do połowy uda; 
b) kostium ze spódnicą nie krótszą niż do połowy uda lub spodniami; 
c) eleganckie obuwie. 

2) Strój chłopców: 
a) ciemny garnitur i koszula z krawatem lub muszką; 
b) eleganckie obuwie. 

11. Strój sportowy obowiązuje na zajęciach wychowania fizycznego. 
Strój dla dziewcząt i chłopców: 

a) biała koszulka; 
b) ciemne spodenki; 
c) dresy; 
d) obuwie sportowe z podeszwą nierysującą podłogi. 

Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby zagrażające bezpieczeństwu powinny być zdejmowane, a paznokcie – 
ze względów bezpieczeństwa – obcięte w taki sposób, aby nie stwarzać możliwości zadrapania. 

12. Respektowanie niniejszego regulaminu przez ucznia wpływa na ocenę jego zachowania. 
13. W miesiącach od maja do września, o ile pogoda na to pozwala, można nie zmieniać obuwia (stosując się do pkt.8.1.e oraz 8.2.c). 
14. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2021 r. 


