
WIZERUNEK UCZNIA 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. KS. JÓZEFA TISCHNERA 

NR 1 W LIGOCIE 

 

1. Uczeń na terenie szkoły powinien być ubrany schludnie i przyzwoicie, a wygląd powinien 

być zadbany i czysty. 

2. Uczeń powinien być ubrany adekwatnie do miejsca pobytu (szkoła, dyskoteka, wycieczka, 

teatr itp.)  

3. Strój galowy jest obowiązkowy podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminu 

klas VIII, wyjść do teatru podczas reprezentowania szkoły na zewnątrz, podczas imprez 

okolicznościowych, jeżeli taką decyzję podejmie dyrektor szkoły lub wychowawca klasy: 

1) Dziewczęta - biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, ciemna spódnica, sukienka lub 

eleganckie spodnie w ciemnym kolorze; 

2) Chłopcy - biała koszula z długim lub krótkim rękawem, ciemne spodnie (ewentualnie 

garnitur). 

4. Strój codzienny obowiązujący ucznia podczas dni nauki szkolnej: 

1) Ubranie ucznia powinno być czyste, estetyczne, schludne, bez dziur i nacięć; 

2) Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wulgarnych, 

nieodpowiednich napisów, rysunków i symboli; 

3) Dziewczęta, oprócz spodni, mogą nosić spódnice i sukienki, których długość nie może być 

krótsza niż do połowy uda.  

4) W ciepłe dni uczniowie mogą nosić spodenki, których długość nie może być krótsza niż do 

połowy uda;  

5) Ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej oraz nie mogą być przezroczyste, czy 

mieć dużych dekoltów. Ubrania powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i plecy; 

6) Biżuteria powinna być skromna i bezpieczna (krótkie kolczyki w uszach). Podczas lekcji 

wychowania fizycznego wszystkie ozdoby muszą być obowiązkowo zdejmowane; 

7) Zabrania się noszenia trwałych tatuaży, piercingu w innych częściach ciała niż uszy, tuneli 

w uszach; 

8) Noszony strój i biżuteria nie mogą zawierać elementów niebezpiecznych np. ćwieki, kolce 

itp.; 

9) Fryzura ucznia powinna być czysta, schludna i zadbana. Zabrania się farbowania włosów i 

noszenia dredów i prowokacyjnych fryzur (np.irokez). Uczeń na terenie szkoły nie może 

nosić nakrycia głowy (czapka z daszkiem, kapelusz, itp.); 



10) Uczeń nie może nosić makijażu i malować paznokci. Paznokcie powinny być czyste, 

krótkie i zadbane. 

5. Uczeń na lekcji wychowania fizycznego zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego 

stroju zgodnie z wymogami. 

6. Obuwie na terenie szkoły powinno być zamienne, bezpieczne, najlepiej sportowe. Na 

zajęciach wychowania fizycznego obowiązują buty sportowe z białą lub kauczukową 

podeszwą.  

 


