
Załącznik nr 2. Regulamin dotyczący stroju szkolnego. 
 

 

 

 

 

 

 
 

      

 

 

 

  

  

 
   

  

    

  

  

  

  

   

  

  

    

   

 

   

 

  

   

  

   

  

   

  

    

  

 

 

  Ubiór  ucznia/uczennicy V  Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Lema  w 

Koszalinie jest  wyrazem  jego  postawy  wobec szkoły, nauczycieli, uroczystości oraz 

świąt państwowych.

1. Ucznia/uczennicę obowiązuje schludny i estetyczny wygląd.

2. W  dni  świąt  państwowych,  uroczystości  szkolnych  i  egzaminów  uczniowie

zobowiązani  są  do  noszenia  stroju  galowego.  Strój  galowy  obowiązuje  również 
w przeddzień  święta  państwowego  jeżeli  jego  obchody  przypadają  na  dzień 
wolny od zajęć lekcyjnych.

3. Strój galowy.

1) Przez strój galowy rozumie się:

a) strój galowy chłopców: biała koszula i ciemne, eleganckie, długie

spodnie, sweter, marynarka lub garnitur,

b) strój  galowy  dziewcząt:  biała  bluzka  i  ciemna  spódnica

  o klasycznej długości lub spodnie, ewentualnie żakiet lub sweter.

2) Strój galowy obowiązuje w następujące dni:

a) początek i zakończenie roku szkolnego,

b) Dzień Patrona Szkoły,

c) Dzień Komisji Edukacji Narodowej,

d) egzaminy zewnętrzne,

e) dni świąt państwowych,

f) obchody rocznic patriotycznych,

g) w innych okolicznościach po wcześniejszym uprzedzeniu.

4. Ubiór codzienny ucznia/uczennicy nie może być wyzywający, a kolory stroju nie

mogą być jaskrawe.

5. Dopuszczalne  są  kolory klasyczne  i stonowane, oraz jasne  kolory  w odcieniach

pastelowych.

6. Ubiór codzienny ucznia/uczennicy powinien spełniać następujące kryteria:

1) makijaż nie może być wyzywający,

2) obowiązuje naturalny kolor włosów,

3) dopuszczalna jest skromna biżuteria,

4) zakazuje się na terenie szkoły noszenia kolczyków za wyjątkiem uszu,

5) nie wolno eksponować odkrytych ramion, brzucha, dekoltów,

6) ubiór nie może być przezroczysty, powinien zakrywać bieliznę,

7) spódnice lub szorty dziewcząt nie mogą być krótsze niż do połowy uda,

8) spodnie noszone przez chłopców powinny być długie o klasycznym kroju,

dopuszczalne jest noszenie spodni o długości ¾,

9) na terenie szkoły nie wolno nosić czapek. 



7. W każdy piątek (z wyjątkiem dni, w które przypadną dni galowe) będzie dzień 

kolorowy. Obowiązują jednak pozostałe zasady dotyczące stroju szkolnego. 

8. O niestosownym stroju ucznia będą informowani rodzice. 

9. Za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu uczniowie będą podlegali karom 

zgodnie ze statutem szkoły.  

10. Wykonawcami regulaminu są dyrekcja szkoły, nauczyciele, a w szczególności 

wychowawcy klas. 

11. Regulamin wchodzi w życie z dniem 16 września 2014 r.  

 




