Regulamin stroju szkolnego ucznia I Liceum Ogólnokształcącego
im. B. Nowodworskiego w Krakowie
Uczeń I LO powinien dbać o wizerunek szkoły poprzez odpowiedni strój oraz schludny,
estetyczny wygląd. Obowiązuje zasada dobrego smaku i elegancji. Ubiór szkolny ucznia
powinien być stosowny do okoliczności.

I. Codzienny strój szkolny ucznia
1. Codzienny ubiór szkolny ucznia powinien być czysty, skromny w formie i w
odpowiedniej kolorystyce (preferowane kolory: czarny, granatowy, popielaty).
2. Przy doborze ubioru i rodzaju fryzury uczeń powinien pamiętać, że szkoła jest
miejscem pracy.
3. Zarówno uczennice jak i uczniowie mogą chodzić do szkoły tylko w długich spodniach.
4. Noszone bluzy, koszule, podkoszulki, bluzki, spodnie, spódnice, kurtki czy płaszcze nie
mogą zawierać nadruków wulgarnych lub związanych z subkulturami młodzieżowymi,
promujących używki, propagujących agresję, treści nazistowskie, komunistyczne i
faszystowskie oraz obrażających uczucia religijne.
5. Zabrania się noszenia bluzek z dużym dekoltem, odsłaniających ramiona, brzuch lub
plecy oraz krótkich spódniczek, szortów i legginsów.
II. Strój galowy
1. Obowiązkowym strojem odświętnym (galowym) jest:
• dla dziewcząt: biała bluzka, granatowa lub czarna klasyczna spódnica o długości
do kolan (dopuszcza się klasyczne spodnie w tych kolorach), kamizelka lub żakiet,
czy też granatowa lub czarna sukienka.
• dla chłopców: biała koszula, ciemny garnitur, stonowany kolorystycznie krawat.
2. Strój galowy jest obowiązkowy podczas uroczystości szkolnych i pozaszkolnych oraz
świąt narodowych.
III. Fryzura ucznia
1. Fryzura ucznia (kształt i kolor) powinna mieć charakter naturalny. Włosy powinny być
czyste, zadbane i ułożone w taki sposób, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji.
2. Chłopcy, którzy noszą dłuższe włosy na czas pobytu w szkole powinni je spinać.
3. W szkole zabrania się noszenia dredów.

IV. Elementy stroju
1. Uczniowie są zobowiązani do noszenia odpowiedniego obuwia z powodów
zdrowotnych i bezpieczeństwa.
2. Obuwie powinno być wygodne, dopuszcza się dla dziewcząt buty na niewysokich
obcasach.
3. Ze względów bezpieczeństwa zabrania się chodzenia w szkole w butach na wysokich
szpilkach oraz koturnach.
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4. Dopuszcza się dyskretny makijaż i bezbarwny lakier do paznokci.
5. Biżuteria (drobna, dyskretna) dobrana z zasadą dobrego smaku; nie powinna zagrażać
bezpieczeństwu i zdrowiu ucznia oraz niszczyć mienia szkoły.
6. Zabrania się noszenia ozdób będących elementami subkultur młodzieżowych,
wulgarnych lub związanych z subkulturami młodzieżowymi, promujących używki,
propagujących agresję, treści nazistowskie, komunistyczne i faszystowskie oraz
obrażających uczucia religijne.

V. Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu
Nieprzestrzeganie regulaminu, skutkuje upomnieniem wpisanym przez nauczyciela do
dziennika. Uczeń powinien być poinformowany o wpisie. Dwa takie upomnienia
powodują obniżenie oceny zachowania. Stosowna notatka, sporządzona przez
nauczyciela/wychowawcę do dzienniczka ucznia powinna być podpisana przez
rodzica/prawnego opiekuna.
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