
Zasady wyglądu uczniów  

LO im. św. Rity 

 

I. Uczeń ma obowiązek dbać o estetyczny wygląd zewnętrzny i strój przy zachowaniu 

następujących ustaleń: 

a) Strój codzienny:  

 Dla dziewcząt: długie spodnie o klasycznym kroju/spódnica nie krótsza niż do kolan, 

koszula/bluzka/koszulka zakrywające ramiona i dekolt, nie eksponujące  bielizny 

osobistej. 

 Dla chłopców: długie spodnie o klasycznym kroju (niedopuszczalne są spodnie 

sportowe typu dresy), koszulka zakrywająca ramiona/koszula/bluza. 

b) Strój galowy: 

 Dla dziewcząt: zgodne ze wzorcem: granatowa (navy) marynarka z wyhaftowanym 

logo szkoły oraz ołówkowa, granatowa (navy) spódnica; biała, elegancka bluzka z 

kołnierzykiem; cieliste rajstopy. 

 Dla chłopców: zgodny ze wzorcem: garnitur (spodnie i marynarka) w kolorze czarnym 

z wyhaftowanym logo szkoły; biała, klasyczna koszula z długim rękawem.  

 Poza terenem szkoły obowiązuje stosowne do stroju galowego eleganckie obuwie w 

kolorze czarnym. 

c) Strój na w-f: koszulka z krótkim rękawem, spodenki lub spodnie dresowe, 

antypoślizgowe, amortyzujące podłoże obuwie sportowe o jasnej podeszwie. 

d) Uczeń ma obowiązek nosić strój galowy w czasie: mszy świętych, pierwszych piątków 

miesiąca, dnia 22 każdego miesiąca, uroczystości szkolnych, innych imprez 

okolicznościowych wyznaczonych przez dyrekcję lub wychowawcę klasy. 

e) Obowiązuje estetyczna fryzura, która nie podkreśla przynależności do żadnej subkultury. 

W przypadku dziewcząt, dopuszcza się farbowanie włosów w kolorach naturalnych. 

Długie włosy należy ułożyć w taki sposób, by nie przeszkadzały w pracy na lekcji. 

f) W budynku szkoły zakazuje się noszenia nakryć głowy. 

g) U uczennic dopuszcza się subtelny makijaż: podkład/kosmetyk korygujący, tusz do rzęs, 

błyszczyk transparentny oraz pomalowane w neutralnych kolorach, krótkie paznokcie 

(lakier bezbarwny, odcienie beżu, francuski manicure).  

h) Tatuowanie ciała oraz noszenie kolczyków (prócz uszu u dziewcząt) są zabronione. 

 

II. Na terenie szkoły obowiązuje noszenie tekstylnego obuwia zamiennego z białą podeszwą. 

Sznurówki w obuwiu winny zawsze być zawiązane.  

 

III. Zabrania się noszenia odzieży i akcesoriów opatrzonych wulgarnymi nadrukami, promujących 

potępiane powszechnie ideologie czy naruszających tradycyjne normy obyczajowe. 

 

IV. W przypadku niedostosowania się ucznia do zasad dotyczących ubioru codziennego i obuwia 

zastępczego, rodzic zobowiązany jest dostarczyć odpowiedni strój uczniowi do szkoły w 

czasie jak najkrótszym od otrzymania takiej informacji. W czasie oczekiwania uczeń 

pozostaje pod opieką Dyrektora lub osoby do tego wyznaczonej. 

 

V. Uczeń, którego wygląd nie spełnia wymogów regulaminu, podlega postanowieniom Statutu 

Szkoły. 


