§41
1. Wygląd zewnętrzny i ubiór uczniów ma być zgodny z ogólnie przyjętymi
zasadami estetyki i higieny osobistej.
2. W Szkole nie są dozwolone: makijaż, farbowane włosy, malowane paznokcie,
tatuaże oraz ekstrawaganckie lub związane z subkulturami młodzieży fryzury.
3. Na terenie szkoły obowiązują następujące zasady codziennego ubierania się:
1) strój ucznia powinien być czysty, kolorystyka ubioru powinna być stonowana;
2) uczniowie nie mogą nosić strojów i emblematów propagujących subkultury
i zakazane ideologie oraz ekstrawaganckich ozdób;
3) stroje nie mogą zawierać niestosownych nadruków promujących przemoc,
narkotyki i inne używki, zawierających wulgaryzmy i hasła, które mogą
obrażać innych;
4) niedozwolone jest noszenie odzieży odsłaniającej brzuch, dekolt, plecy, górną
część ud;
5) w trakcie zajęć organizowanych w budynku szkoły niedozwolone jest noszenie
nakrycia głowy; dopuszcza się stosowanie nakrycia głowy w przypadku zajęć
organizowanych na zewnątrz- jeśli wymagają tego warunki pogodowe lub
względy zdrowotne.
4. Dziewczęta obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:
1) spódnica, sukienka nie krótsza niż do połowy uda;
2) spodnie o klasycznym lub sportowym kroju bez dziur, rozcięć; w sezonie letnim
dopuszcza się noszenie krótkich spodenek o długości do połowy uda; nie mogą to
być spodenki, w których uczennica ćwiczy na zajęciach;
3) bluza, bluzka, koszulka, koszula, sweter bez dekoltów, przynajmniej do połowy
bioder;
4) biżuteria powinna być skromna, niewielkich rozmiarów; wszelkie elementy
dekoracyjne powinny mieć dyskretny, delikatny charakter.
5. Chłopców obowiązują następujące normy dotyczące stroju codziennego:
1) spodnie o klasycznym lub sportowym kroju bez dziur, rozcięć; w sezonie
letnim dopuszcza się noszenie krótkich spodenek o długości do połowy uda;
nie mogą to być spodenki, w których uczeń ćwiczy na zajęciach;
2) sweter, koszula, koszulka, bluza powinny być klasycznego kroju, przynajmniej
do połowy bioder.
6. Strój galowy dziewcząt składa się z białej bluzki i granatowej lub czarnej spódnicy
albo spodni. Dopuszczalne jest noszenie sukienki w jednolitym czarnym lub
granatowym kolorze.
7. Strój galowy chłopców składa się z białej koszuli i granatowych lub czarnych
spodni. Dopuszczalne jest noszenie garnituru i krawatu.
8. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego:
1) w czasie rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego;
2) w czasie uroczystości szkolnych wynikających z kalendarza roku szkolnego;

3) w czasie uroczystości klasowych wyznaczonych przez wychowawcę;
4) na egzaminie ósmoklasisty;
5) w razie uczestnictwa w konkursach poza szkołą;
6) w przypadku reprezentowania Szkoły na zewnątrz;
7) na polecenie dyrektora lub wychowawcy.
9. Na zajęciach w sali gimnastycznej obowiązuje obuwie sportowe i strój sportowy:
1) sportowa, biała koszulka, sportowe spodenki w ciemnym kolorze;
2) obuwie sportowe na nieślizgającej się, nierysującej podłogi podeszwie.
10. Na terenie szkoły obowiązuje zmiana obuwia.
11. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkoły, w sytuacji
wprowadzenia nauczania zdalnego, uczeń ma obowiązek podczas lekcji on-line
stosować się do zasad stroju i wyglądu określonych w ust. 1-5.1
§41a2
1. W przypadku niestosowania przez ucznia zasad wyglądu i ubierania się na
terenie szkoły podejmowane są następujące działania:
1) upomnienie ustne wychowawcy w obecności klasy;
2) w przypadku powtarzającego się łamania zasad- wpisanie uwagi negatywnej
do dziennika, zgodnie z zasadami oceniania zachowania;
3) w sytuacjach drastycznych i notorycznie się powtarzających – wezwanie do
szkoły rodziców na rozmowę z dyrektorem i wychowawcą.
2. W przypadku łamania przez dziecko zasad wyglądu i stroju uczniowskiego,
rodzice/prawni opiekunowie, po wcześniejszej rozmowie z wychowawcą lub
dyrektorem, zobowiązani są podjąć działania mające na celu poprawę
zachowania dziecka.”
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