Regulamin ubioru w Gimnazjum nr 1 w Kostrzynie nad Odrą (załącznik do Statutu)
1.STRÓJ GALOWY
Przez strój galowy należy rozumieć:
 dla dziewcząt - ciemna spódnica lub spodnie o klasycznej linii i biała bluzka z
rękawami.


dla chłopców – garnitur lub ciemne spodnie w klasycznym kroju, ciemna
marynarka lub sweter, biała lub inna stosowna koszula.

Strój galowy obowiązuje podczas uroczystości szkolnych, rozpoczęcia i zakończenia
roku szkolnego, egzaminów, świąt państwowych.
Strój galowy obowiązuje również wtedy, gdy uczeń reprezentuje szkołę na zewnątrz, i
ile organizator nie ustali inaczej.

2. UBIÓR CODZIENNY
W doborze ubioru, fryzury, makijażu i biżuterii należy zachować umiar pamiętając, że
szkoła jest miejscem pracy.
Należy przez to rozumieć:


Ubiór ma charakter oficjalny – klasyczny lub sportowy.



Ubiór nie zwraca uwagi swym krzykliwym kolorem lub fasonem.



Noszony ubiór nie może zawierać nadruków związanych z subkulturami,
prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, elementów
faszystowskich lub totalitarnych, jak również wzorów kojarzących się z takimi
elementami.



Okrycia zakładane na ciało nie mogą być przezroczyste, a w zestawieniu
mają zakrywać cały tułów.



Bluzki mogą być z małymi dekoltami, nie na ramiączkach i o długości
poniżej linii talii.



Dziewczęta mogą nosić spódnice lub spodnie (o długości co najmniej do
połowy uda.




Zabrania się noszenia szortów.
Chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym lub sportowym kroju i
w stonowanych kolorach.



Obuwie noszone w szkole powinno być bezpieczne, dla dziewcząt
dopuszczalny jest niewysoki obcas.



Fryzura ucznia musi być naturalna, powinna być schludna, włosy nie
farbowane kolorem odbiegającym od naturalnego dla danej osoby.



Długie włosy powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na
lekcji.



Biżuteria oraz wszelkie elementy dekoracyjne powinny mieć dyskretny,
delikatny charakter.

3. ZASADY OGÓLNE


Ubiór powinien być schludny, dostosowany do miejsca pobytu (szkołalekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza
budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący
strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz powagę uroczystości



Na lekcjach w-f , konkursach sportowych itp. Obowiązuje strój odrębny. Ze
względu na bezpieczeństwo zabrania się noszenia biżuterii, pierścionków,
łańcuszków itp. ( również schowanych).



Do szkoły uczniowie przychodzą bez makijażu. Paznokcie maja być krótkie,
czyste, bez tipsów i kolorowego lakieru.



Na terenie szkoły uczeń nie może chodzić w nakryciu głowy ( czapka,
kaptur, chustka).

4. SANKCJE KARNE


W razie niestosowania się ucznia do regulaminu wychowawca informuje
rodzica/opiekuna o niestosownym ubiorze i przez kolejne dni zajęć szkolnych
ponownie kontroluje strój ucznia.



Przy wielokrotnym naruszaniu zasad ubioru przez ucznia, gdy uczeń był o
tym poinformowany, wychowawca ma prawo oceny z zachowania o jeden
stopień



W drastycznych przypadkach odstępstw od zasad, gdy skorygowanie stroju
nie jest możliwe, wzywa się rodziców lub opiekunów do szkoły.



W przypadku ubioru o nadrukach prowokacyjnych i obraźliwych,
wywołujących agresję, faszystowskich i totalitarnych i odmowie usunięcia tych
elementów, uczeń może być ukarany obniżeniem sprawowania, naganą.



Obowiązek wywiązywania się uczniów z noszenia odpowiedniego stroju
będzie miało wpływ na ocenę z zachowania.

