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Szkolny dress code. Zasady ubioru i wyglądu ucznia
Gimnazjum nr 2 im. Jana Wegnera w Łowiczu
Wstęp
Czym jest dress code? Tłumacząc dosłownie, to „kod ubraniowy”, określony sposób ubierania się
w określonych miejscach i warunkach. Przestrzeganie zasad „Szkolnego dress code'u” to nie tylko klucz
do zrobienia dobrego wrażenia, ale także przejaw szacunku do wykonywanych obowiązków i zasad
szkolnych. Nie wywołując zbytniego zainteresowania swoim strojem, uczeń jednocześnie wzbudza
zaufanie nauczycieli i pracowników szkoły, podkreśla swoje kompetencje.
Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co w szkole najważniejsze, czyli
na nauce, ustala się następujące zasady dotyczące ubioru i wyglądu ucznia.
§1
Strój odświętny, obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, egzaminów i podczas
reprezentowania szkoły na zewnątrz:
1. dziewczęta – biała klasyczna bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa lub czarna
wąska spódnica do kolan lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach, klasyczne
eleganckie zakryte obuwie w ciemnych kolorach;
2. chłopcy – biała klasyczna koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe lub czarne
spodnie materiałowe (ewentualnie garnitur), klasyczne eleganckie pantofle w ciemnych
kolorach.
§2
Codzienny strój ucznia musi zawierać co najmniej jeden element obowiązkowego jednolitego stroju
szkolnego, czyli:
klasyczną sportową koszulę dżinsową w kolorze niebieskim, granatowym albo sweter
lub bluzę jednokolorową granatową bądź pomarańczową, z długim lub krótkim rękawem,
bez dominujących wzorów i nadruków, pod które należy zakładać stosowny strój
w stonowanych kolorach.
2. w okresie letnim lub wczesnojesiennym – podkoszulek z długim lubkrótkim rękawem w
kolorach szkoły – granatowym lub pomarańczowym albo w kolorze białym – bez
dominujących wzorów i nadruków.
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§3
Jednolity strój szkolny:
1. Obowiązuje ucznia przez cały czas pobytu w szkole – podczas lekcji, przerw
oraz obowiązkowych zajęć pozalekcyjnych; uczeń przychodzi do szkoły i opuszcza ją
w jednolitym obowiązkowym stroju szkolnym.
2. Strój powinien być noszony z szacunkiem, nie może być przerzucony przez ramię, noszony
w ręku lub zawiązany na biodrach.
3. Okrycia zakładane bezpośrednio na ciało pod koszulę dżinsową nie mogą być przezroczyste,
mieć dużych dekoltów, cienkich ramiączek a w zestawieniu ze spódnicą lub spodniami mają
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zakrywać cały tułów. Strój musi być czysty, estetyczny, o cechach stonowanej, umiarkowanej
elegancji i kolorystyki (szarości, beże, granaty, czernie, biel), przy zachowaniu osobistych
upodobań ucznia co do stylu – klasyczny lub sportowy; może w sposób dyskretny podkreślać
osobowość ucznia.
4. Spod koszuli dżinsowej nie powinny wystawać żadne elementy innego stroju.
5. Koszul dżinsowych nie wolno zostawiać w szatni.
6. Elementem obowiązkowego stroju ucznia jest obuwie sportowe zakryte na gumie
do chodzenia tylko po szkole; niedopuszczalne ze względów bezpieczeństwa jest noszenie,
zwłaszcza w okresie letnim, butów z odkrytymi stopami lub butów typu baletki,
niezabezpieczających w sposób właściwy nóg przed poślizgiem, uderzeniem, itp.
7. Dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice (długość nie może być krótsza niż do połowy uda)
jak i spodnie (długie lub poniżej wysokości kolan) w stonowanych kolorach; zabrania się
noszenia krótkich szortów lub spodenek gimnastycznych, poza lekcjami wychowania
fizycznego.
8. Chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju w stonowanych kolorach, w okresie
letnim spodnie mogą być nieco krótsze, ale o długości poniżej kolan; zabrania się noszenia
krótkich szortów lub spodenek gimnastycznych, poza lekcjami wychowania fizycznego.
§4
Inne elementy stroju i wyglądu ucznia:
1. Noszone ubrania, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów o charakterze
wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, a elementy dekoracyjne
nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki.
2. W doborze dodatków i biżuterii należy zachować umiar, pamiętając, że szkoła jest miejscem
pracy - za zbędny element stroju szkolnego uznaje się wielkie ozdoby w uszach, korale,
szaliki, chusty itp., nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki,
kaptury).
3. Fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć
charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich
w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim
czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy
na lekcji, dopuszcza się lekkie stosowanie żelu do włosów.
4. Dopuszczalne jest noszenie przez uczniów dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach – tylko
jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Podczas lekcji wychowania
fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo zdejmowane.
5. Percing (przekłuwanie i ozdabianie ciała także w innych niż uszy miejscach) oraz tatuaże są
absolutnie zakazane.
6. Zakazane jest stosowanie mocnego, wyzywającego makijażu – malowanie rzęs, nakładanie
cieni na powieki, malowanie ust; dopuszcza się jedynie subtelny i delikatny makijaż w postaci
fluidu na twarz ze względów estetycznych i zdrowotnych.
7. Zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób, np. tipsów;
dopuszcza się jedynie użycie bezbarwnego lakieru.
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§5
Dni wolne od noszenia jednolitego stroju szkolnego:
1. Uczniowie są zwolnieni z obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego w dniach stałych
lub zmiennych ustalonych przez dyrektora w statucie szkoły: Dzień Chłopca – 30 września,
Dzień Biblioteki Szkolnej – październik, Andrzejki – 30 listopada, Mikołajki – 6 grudnia,
dzień zabawy choinkowej – styczeń, Walentynki – 14 lutego, Dzień Kobiet – 8 marca,
Pierwszy Dzień Wiosny – 21 marca, Prima Aprilis – 1 kwietnia, Dzień Europejski – 9 maja,
Dzień Dziecka – 1 czerwca.
2. Jeśli dzień wskazany w statucie wypada w dzień wolny od zajęć dydaktycznych, to dniem
wolnym od noszenia obowiązkowego stroju będzie najbliższy po nim dzień nauki.
3. Stroje noszone w te dni nie mogą naruszać zasad przyjętych w niniejszym kodeksie.
§6
Jeżeli strój lub wygląd ucznia budzi zastrzeżenia, dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi
szkoły mają prawo zwrócić mu uwagę, która powinna być skierowana do niego indywidualnie.
W przypadku niestosowania się do zapisów niniejszego kodeksu wychowawca ma obowiązek
uwzględnienia takiej postawy i obniżyć uczniowi ocenę zachowania zgodnie ze statutem szkoły.
§7
Niniejszy dokument został zaktualizowany i przyjęty do realizacji po konsultacjach
z Samorządem Uczniowskim, Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców w dniu 15 września 2015 r.

Przedstawiciel
Rady Rodziców

Przewodniczący
Samorządu Uczniowskiego
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