
REGULAMIN STROJU I WYGLĄDU UCZNIA/SŁUCHACZA 

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Żorach 

§ 1. 

 

WIADOMOŚCI OGÓLNE 

 

1. Wychowawca klasy na początku roku szkolnego ma obowiązek zapoznać uczniów  

z obowiązującym Regulaminem stroju i wyglądu ucznia/słuchacza CKZiU w Żorach. 

2. Ubiór ucznia/słuchacza ma charakter codzienny lub galowy. 

§ 2.  

 

CODZIENNY STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

1. Uczeń jest zobowiązany do przebywania w szkole w obuwiu, które nie zagraża jego 

bezpieczeństwu. Zaleca się chodzenia w szkole w butach na płaskich podeszwach. Zabrania się 

w szczególności butów na obcasach, koturnach, klapek oraz z podeszwą typu traper.   

2. W przypadku niesprzyjających warunków pogodowych na terenie szkoły będzie wprowadzony 

obowiązek zmiany obuwia. Fakt ten będzie poprzedzony komunikatem dyrektora szkoły 

umieszczonym m.in. na stronie internetowej. 

a) za buty zmienne uważa się wszystkie buty na płaskiej podeszwie (niezagrażające 

bezpieczeństwu uczniów) np. obuwie sportowe, baleriny itp.  

3. Uczniowie podczas pobytu w CKZiU na zajęciach lekcyjnych oraz pozalekcyjnych mają 

obowiązek noszenia codziennego stroju szkolnego. 

4. Codzienny strój szkolny powinien być zgodny z powszechnie obowiązującymi normami 

społecznymi, dlatego przy jego wyborze uczniowie oraz rodzice (prawni opiekunowie) powinni 

kierować się przede wszystkim poczuciem estetyki, kulturą osobistą. 

5. Strój codzienny powinien być w szczególności skromny, schludny i kompletny, a wygląd 

zadbany i czysty. W doborze stroju, fryzury, biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że 

szkoła jest miejscem nauki i pracy. 

6. Codzienny strój szkolny nie powinien zawierać: 

a) bluzek/sukienek z odsłoniętymi ramionami, plecami, dużym dekoltem, odsłaniających 

brzuch; 

b) zbyt krótkich bluzek/sukienek/spodni (w przypadku dziewczyn spódnica bądź spodenki 

powinny zakrywać udo do połowy, w przypadku chłopców wymagana jest długość spodenek 

przynajmniej do kolan); 

c) ubrań/elementów stroju prześwitujących; 

d) nadruków o charakterze erotycznym i wymiarze agresywnym; związanych z subkulturami      

i barwami klubowymi; rasistowskich, prowokacyjnych, obraźliwych, zawierających 

wulgaryzmy oraz przedstawiających środki niedozwolone, tj. środki psychoaktywne, z 

reklamą alkoholu, tytoniu itp.  (dotyczy to także biżuterii); 



e) przedmiotów niebezpiecznych dla samego ucznia oraz innych osób, m.in. łańcuchów, 

bransolet z ćwiekami , agrafek. 

5. Należy unikać mocnego, przesadnego makijażu. 

6. W przypadku wskazań zdrowotnych podczas zajęć szkolnych dopuszcza się noszenia nakryć 

głowy (czapek, kapturów itp.). 

7. Zabrania się stosowania soczewek o charakterze „Party”/ „Retro”. 

8. Włosy uczniów powinny być czyste i zadbane. Zabrania się ekstrawaganckich fryzur. 

9. Na zajęciach wychowania fizycznego, zajęciach realizowanych w szkolnej pracowni 

gastronomicznej, fryzjerskiej i odzieżowej oraz konkursach i zawodach sportowych obowiązuje 

strój odrębny, tj. ustalony przez nauczycieli przedmiotu. Ze względu na bezpieczeństwo zabrania 

się noszenia biżuterii podczas tych lekcji. 

10. Odzież wierzchnią uczniowie pozostawiają w szatni lub szafkach uczniowskich.  

§ 3. 

  

GALOWY STRÓJ UCZNIOWSKI 

 

1. Strój galowy obowiązuje w czasie: 

a) uroczystości rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego; 

b) egzaminu maturalnego i zawodowego; 

c) uroczystości ogólnoszkolnych i pozaszkolnych; 

d) konkursów zewnętrznych; 

e) imprez okolicznościowych np. klasowe spotkania opłatkowe, Dzień Edukacji Narodowej. 

2. Strój galowy dla dziewcząt to: biała/jasna bluzka, ciemna (czarna lub granatowa) 

spódnica/sukienka/spodnie, ciemny (czarny lub granatowy) żakiet/sweter. 

3. Strój galowy dla chłopców to: biała/jasna koszula, ciemne (czarne lub granatowe) spodnie lub 

garnitur. 

§ 4. 

 POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

 

1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/słuchacz ubrany jest niewłaściwie za zgodą dyrektora 

Centrum/wicedyrektora/kierownika praktycznej nauki zawodu uczeń/słuchacz może być 

odesłany do domu w celu zmiany ubioru. O zaistniałej sytuacji wychowawca klasy lub pedagog 

szkolny powiadamia rodziców (prawnych opiekunów) uczniów niepełnoletnich. 

2. W chwili trzykrotnego naruszenia zasad regulaminu ubioru i wyglądu przez ucznia (notatka  

w dzienniku wychowawcy) wychowawca udziela uczniowi nagany z wpisem do dziennika. 

3.  Regulamin obowiązuje od 16.09.2019 r. 


