
Regulamin stroju szkolnego w XXI LO im. B. Prusa w Łodzi 

 

§ 1 

Zgodnie z zapisem w Statucie Szkoły każdego ucznia naszego liceum obowiązuje strój szkolny. 

§ 2 

Szkolny strój codzienny: 

1. Ubiór powinien być czysty i dostosowany do miejsca pobytu. 

2. Uczniowie zobowiązani są do noszenia ubrań: 

a) z krótkimi lub długimi rękawami (zabrania się noszenia koszulek, bluzek i sukienek na 

ramiączkach lub bez, z odkrytymi plecami, z dużymi dekoltami, przeźroczystych, 

odsłaniających brzuch); 

b) spódnic, sukienek i spodni o długości nie krótszej niż do połowy uda; 

c) bez obraźliwych, wulgarnych i prowokujących nadruków lub emblematów. 

3. W szkole wszystkich uczniów obowiązuje noszenie obuwia zmiennego. Ze względów 

bezpieczeństwa obuwie na zamianę musi być na płaskiej podeszwie. 

4. Podczas przebywania w szkole uczniowie zobowiązani są zdejmować nakrycie głowy. 

6. Dopuszcza się posiadanie naturalnego makijażu. 

7. Paznokcie uczniów powinny być zadbane; długość paznokci nie może stwarzać zagrożenia 

dla ucznia i jego otoczenia, szczególnie podczas zajęć dydaktycznych (np. WF, zajęcia 

laboratoryjne). 

8. Zabrania się noszenia dużych, masywnych bądź ostrych ozdób, stwarzających zagrożenie 

dla innych osób. 

9. Niezastosowanie się uczniów do wyżej wymienionego regulaminu skutkuje koniecznością: 

a) dostarczenia przez rodzica dziecka lub osoby z rodziny właściwego stroju lub 

obniżenia oceny zachowania ucznia. 

b) usunięcia makijażu lub nieregulaminowych ozdób. 

10. W przypadku trzykrotnego niezastosowania się do regulaminu, potwierdzonego zapisem 

w dzienniku, wychowawca ma prawo obniżenia oceny zachowania o jeden ocenę. 

  



§3 

Szkolny strój galowy: 

1. Każdy uczeń musi posiadać galowy strój szkolny, obowiązujący podczas:  

a) uroczystości szkolnych, wynikających z ceremoniału szkolnego;  

b) imprez okolicznościowych, jeżeli decyzję taką podejmie wychowawca klasy lub Rada 

Pedagogiczna;  

c) pełnienia reprezentacyjnego dyżuru gospodarza Liceum;  

d) grupowych lub indywidualnych wyjść poza teren szkoły w charakterze reprezentacji 

Liceum.  

2. W przypadkach opisanych w pkt.1 podpunkt c i d dopuszcza się noszenie bluz z logo 

szkoły. 

3. Strój galowy dziewcząt to: biała bluzka lub koszula, czarna lub granatowa spódnica, 

sukienka lub spodnie i żakiet.  

4. Strój galowy chłopców to: biała koszula, ciemne spodnie lub biała koszula i garnitur 

lub biała koszula, marynarka i ciemne spodnie. 


