
REGULAMIN  

ZASADY DOTYCZĄCE STROJU I WYGLĄDU UCZNIÓW  

KATEDRALNEJ OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I st.  

W POZNANIU 

 

WPROWADZENIE – CEL: 

Ustalony w szkole jednolity strój- codzienny oraz galowy, ma wymiar wychowawczy. 

W szczególności strój: 

1) pomaga w zachowaniu dyscypliny, porządku; 

2) wzmacnia poczucie przynależności; 

3) jednoczy wspólnotę uczniów; 

4) uczy solidarności, niezależnie od warunków materialnych; 

5) strój galowy pomaga w okazywaniu szacunku i kultury wobec osób, wspólnot, tradycji. 

 

 

1. UBIÓR CODZIENNY I WYGLĄD UCZNIA - założenia: 

Uczniowie noszą strój szkolny, który stanowi koszulka polo z krótkim rękawem, 

koszulka polo z długim rękawem i granatowa bluza, na wszystkich widnieje logo Szkoły. 

W wyjątkowych sytuacjach dopuszczalna jest inna bluzka z długim rękawem pod koszulką 

polo  

z krótkim rękawem, w jednolitym kolorze: granatowym, czarnym lub szarym. 

Ponieważ mundurek stanowi element reprezentujący szkołę, powinien być czysty, bez 

ubytków, wyprasowany. Uczeń przychodzi do szkoły już w założonym mundurku. Brudny 

lub  uszkodzony mundurek jest jednoznaczny z jego brakiem. Nie należy  zasłaniać symboli 

szkoły (np. innymi elementami garderoby, biżuterią). 

 

2. DZIEWCZĘTA OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE NORMY, DOTYCZĄCE 

STROJU POWSZEDNIEGO I WYGLĄDU: 

2.1. Spódnica nie krótsza niż przed kolano. 

2.2. Spodnie, bez zdobień i przetarć (legginsy, spodnie dresowe dopuszczalne  tylko  

w klasach I - III), latem spodenki powinny mieć długość przed kolano. 

2.3. Brak makijażu (dopuszczalny bezbarwny błyszczyk, bezbarwny lakier do paznokci).  

W klasach starszych (VII-VIII) dopuszczalny jest delikatny makijaż fluidem lub/i pudrem  

(w kolorze naturalnym). 

2.4. Dyskretna, pojedyncza biżuteria, niestanowiąca zagrożenia bezpieczeństwa  

i nieprzedstawiająca treści sprzecznych z profilem szkoły; kolczyki tylko w uszach. 

2.5. Zakaz piercingu i tatuaży. 



2.6. Włosy zadbane, naturalne; jeśli upięte - to w sposób niezagrażający bezpieczeństwu oraz 

nie ograniczające widzenia.  

2.7. Na terenie szkoły należy mieć odkrytą głowę (bez czapki, kaptura, itp.); 

2.8. Buty - wygodne, bezpieczne, estetyczne obuwie szkolne przylegające do stopy (nie: tzw. 

klapki). 

2.9. Elementy stroju i wyglądu ucznia nie powinny manifestować przynależności 

subkulturowej. 

 

2.10. Obowiązuje pozostawianie okrycia wierzchniego w szatni. 

 

 

3. CHŁOPCÓW OBOWIĄZUJĄ NASTĘPUJĄCE NORMY, DOTYCZĄCE 

STROJU POWSZEDNIEGO I WYGLĄDU: 

3.1. Klasyczny krój spodni, bez rozcięć, dziur, w jednolitych kolorach: granatowy, szary 

czarny, biały, brązowy i beżowy; latem mogą mieć długość do kolan.  (nie: spodenki długości 

do uda oraz typu „hawajki” oraz spodnie dresowe. 

3.2. Zakaz noszenia biżuterii innej niż łańcuszek; zakaz makijażu, piercingu i tatuaży. 

3.3. Włosy muszą być zadbane, naturalne, wskazane krótkie; jeśli upięte to w sposób 

niezagrażający bezpieczeństwu oraz nie ograniczające widzenia.  

3.4. Nie dopuszcza się ogolonej głowy do skóry (z wyjątkiem wskazań od lekarza 

dermatologa). 

3.5. Na terenie szkoły należy mieć odkrytą głowę (bez czapki, kaptura, itp.); 

3.6. Buty - wygodne, bezpieczne, estetyczne obuwie szkolne przylegające do stopy (nie: tzw. 

klapki). 

3.7. Elementy stroju i wyglądu ucznia nie powinny manifestować przynależności 

subkulturowej. 

3.8.  Obowiązuje pozostawianie okrycia wierzchniego w szatni. 

 

4. UBIÓR GALOWY - założenia: 

Noszenie stroju galowego obowiązuje wszystkich uczniów podczas uroczystości szkolnych 

(np. rozpoczęcie roku szkolnego, wigilia szkolna, zakończenie roku szkolnego), próbnych 

oraz właściwych egzaminów zewnętrznych, koncertów szkolnych, wyjść do teatru  

i na koncerty oraz zawsze na polecenie nauczycieli. 

 

5. UBIÓR GALOWY DZIEWCZĄT SKŁADA SIĘ Z: 

5.1. Białej, koszulowej lub bawełnianej bluzki bez ozdób i nadruków. 

5.2. Czarnej lub granatowej spódnicy nie krótszej niż przed kolano i nie dłuższej niż  

do połowy łydki; rajstop w kolorze czarnym, cielistym, białym lub szarym;  



czarnych, szarych lub granatowych spodni żakietowych o tradycyjnym kroju. 

5.3. Czarnej, granatowej lub szarej sukienki wizytowej, gładkiej lub z dyskretnym wzorem; 

na koncertach sukienka wizytowa w dowolnym kolorze. 

5.4. Wizytowych, tradycyjnych butów w kolorze czarnym, granatowym lub szarym. 

 

6. UBIÓR GALOWY CHŁOPCÓW SKŁADA SIĘ Z: 

6.1. Białej, tradycyjnej koszuli z kołnierzykiem (mile widziany krawat lub muszka), włożonej 

w spodnie; 

6.2. Czarnych, szarych lub granatowych spodni garniturowych, może być ciemna marynarka 

lub kamizelka; 

6.3. Ciemnych skarpetek; wizytowego czarnego obuwia lub w kolorze garnituru. 

 

 

7. STRÓJ SPOROTWY: 

7.1 Ze względu na swoją specyfikę mundurek szkolny nie jest strojem sportowym i nie może 

być używany podczas zajęć wychowania fizycznego (WF) lub zajęć szkolnego klubu 

sportowego (SKS).  

7.2 Podczas zajęć sportowych nie nosimy biżuterii oraz zegarków. 

7.3 Stój sportowy dziewczynek: stój musi być czysty, a w jego skład wchodzi: koszulka 

sportowa z krótkim rękawem najlepiej w kolorze białym zakrywająca brzuch (tak, aby 

można było włożyć ją w spodenki), spodenki sportowe o długości minimum do połowy 

uda, skarpetki na zmianę, obuwie sportowe wiązane; bluza sportowa oraz długie spodnie, 

lekka kurtka (na czas jesienno-zimowy); gumka do spięcia włosów. 

7.4 Stój sportowy chłopców: stój musi być czysty, a w jego skład wchodzi: koszulka sportowa 

z krótkim rękawem najlepiej w kolorze białym, spodenki sportowe, skarpetki  

na zmianę, obuwie sportowe wiązane; bluza sportowa oraz długie spodnie, lekka kurtka  

(na czas jesienno-zimowy). 
 


