
Strój szkolny 

wyciąg ze Statu Szkoły 707 

Uczeń ma obowiązek dbać o swój wygląd zewnętrzny : 

a) fryzura ucznia musi być naturalna, schludna, włosy czyste, zadbane, starannie 

uczesane, niefarbowane, 

b) długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji, 

zabrania się ekstrawaganckich fryzur (irokez, dredy, wzorki na głowie wycinane 

maszynką do włosów itp.),  

c) dopuszczalna jest jedna para kolczyków w uszach u dziewcząt, zabronione jest 

noszenie kolczyków w pozostałych częściach ciała,  

d) zabronione jest stosowanie makijażu ( w tym permanentnego), tatuażu, paznokcie 

powinny być krótkie, czyste, naturalne, zabrania się noszenia tipsów i malowania 

paznokci, 

e) ubiór powinien być schludny i czysty, zgodny z ustalonym jednolitym strojem 

uczniowskim. 

 W dniu nauki szkolnej ucznia obowiązuje mundurek. 

a) w skład codziennego mundurka szkolnego wchodzą w zależności od warunków 

pogodowych: 

 u dziewcząt: spódniczka szkolna, rajstopy/podkolanówki/skarpetki, spodnie, 

koszulka szkolna, gładka polówka w kolorze białym, niebieskim, różowym, 

fioletowym, szarym, granatowym (z logo Szkoły), granatowa kamizelka  

z logo Szkoły, polar z logo Szkoły, granatowy gładki sweter z logo Szkoły; 

 u chłopców: spodnie, spodenki, gładka polówka w kolorze białym, niebieskim, 

szarym, granatowym z logo Szkoły, koszulka szkolna, polar  

z logo Szkoły, granatowa kamizelka z logo Szkoły, gładki granatowy sweter z 

logo Szkoły; 

 minimalną długość spódniczki u dziewcząt ustala się na 10-15 cm mierzonych 

od kolana uczennicy. 

b) w skład galowego stroju szkolnego wchodzą: 

 u dziewcząt: białe lub cieliste rajstopy, spódniczka szkolna, biała polówka, 

gładka granatowa kamizelka z logo Szkoły, polar lub granatowy sweter  

z logo Szkoły. 



  u chłopców: ciemne długie spodnie, pełne buty, biała koszula lub polówka, 

kamizelka z logo Szkoły, granatowy sweter z logo Szkoły. 

c) w czasie wyjść klubu „Wędrowca” oraz wycieczek organizowanych przez Szkołę 

uczniów obowiązuje: 

 koszulka szkolna z logo (błękitna lub żółta), polar z logo Szkoły, granatowa 

czapka z daszkiem z logo Szkoły. 

d) do stroju szkolnego nie należą ( nie będą akceptowane jako strój uczniowski) 

 spódniczki odbiegające od jednego z trzech wzorów dostępnych  

w sekretariacie Szkoły 

 polówki/koszulki w kwiaty, paski, grochy, kratę i każdy inny wzór oraz nadruk; 

bluzy z kapturem; różnokolorowe bluzy 

 sukienki (nawet jeśli przypięto do nich logo Szkoły) 

 letnie czapki z daszkiem odbiegające od wzoru szkolnego (uczeń jeśli  

ma czapkę z daszkiem to wyłącznie szkolną) 

 polówki i koszulki pokryte widocznym nadrukiem na klatce piersiowej 

(widoczne także spod granatowej kamizelki z logo Szkoły). 

 rażąco krótkie szorty i spódniczki 

 spodnie z wydartymi bądź wyszarpanymi dziurami 

e) na lekcjach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje następujący strój  

i sprzęt: 

 na zajęciach w sali gimnastycznej: błękitna, granatowa  lub żółta koszulka z logo 

Szkoły, szorty lub spodnie od dresu, zmienne obuwie z miękką, białą podeszwą, 

zabezpieczające przed pośliźnięciem. 

 na zajęciach na lodowisku: kask, żółta lub błękitna koszulka szkolna, spodnie od 

dresu (dostosowane do warunków pogodowych) rękawiczki, ewentualnie 

własne nałokietniki, nakolanniki lub łyżwy. 

 na zajęciach na stoku: kask, gogle, kominiarka, rękawiczki, narty, buty 

narciarskie, kombinezon, ciepła bielizna, kijki. 

 na zajęciach na basenie: strój jednoczęściowy lub kąpielówki, klapki, czepek, 

ręcznik, okulary. 

 


