Regulamin noszenia jednolitego stroju szkolnego
w Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie
zaktualizowany dnia 1 września 2020 r.
(dotyczy szkoły podstawowej, liceum)
Szkoła to uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi. Szkoła to patron,
duch, tradycja, ceremoniał. Wybór szkoły jest wolny. Jest to świadoma i indywidualna
decyzja ucznia, która wiąże się z przyjęciem zasad i reguł obowiązujących w szkole.
Uczeń powinien kultywować i tworzyć tradycję, uczestniczyć i organizować uroczystości
szkolne, z dumą przedstawiać się jako uczeń, a później absolwent naszej szkoły.
Elementem, który pozwala wyrazić tożsamość szkoły jest między innymi strój szkolny. Od
naszych uczniów oczekujemy, że będą nosić strój szkolny z godnością, świadomi faktu, że
jest on elementem tradycji szkoły. Dbałość o zgodność stroju szkolnego
z wyznaczoną normą oraz o jego schludny wygląd jest wyrazem dojrzałości
i odpowiedzialności uczniów.
Zasady ogólne
1. W Zespole Szkół Katolickich im. św. Jana Pawła II w Śremie obowiązują
następujące elementy jednolitego stroju szkolnego:
Dziewczynki klas I-IV szkoły podstawowej:
strój codzienny
sukienka w kratkę z logo
polo białe krótki + długi rękaw z logo
polar czerwony z logo
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
sukienka w kratkę z logo
koszula niebieska długi lub krótki rękaw
z logo
fuler
rajstopy białe
buty ciemne baleriny bądź ciemne
tenisówki
sweterek czerwony rozpinany

Chłopcy klas I-IV szkoły podstawowej:
strój codzienny
sweterek bordowy z logo
polo białe krótki i długi rękaw z logo
polar granatowy z logo
spodnie ciemny granat
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
sweterek bordowy z logo
koszula niebieska długi lub krótki rękaw
z logo
spodnie ciemny granat
krawat
buty ciemne galowe bądź ciemne tenisówki
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Dziewczynki klas V-VI szkoły podstawowej:
strój codzienny
polo białe krótki i długi rękaw z logo
polar czerwony z logo
spódnica kratka czerwona
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
koszula niebieska krótki lub długi rękaw
z logo
sweterek czerwony z logo
spódnica kratka czerwona
krawat
rajstopy cieliste
buty ciemne baleriny

Chłopcy klas V-VI szkoły podstawowej:
strój codzienny
polo białe krótki i długi rękaw z logo
polar granatowy z logo
spodnie ciemny granat
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
koszula niebieska długi lub krótki rękaw z
logo
sweterek granatowy z logo
spodnie ciemny granat
krawat
buty
ciemne:
czarne,
granatowe,
ciemnoszare, nie mogą być sportowe (typu
adidasy), sznurowadła ciemne w kolorze
obuwia

Dziewczynki klas VII-VIII szkoły podstawowej:
strój codzienny
marynarka granatowa z logo
koszula biała krótki lub długi rękaw z logo
sweter czerwony z logo
spódnica szara
ciemne rajstopy
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)

strój galowy
marynarka granatowa z logo
koszula biała krótki lub długi rękaw z logo
spódnica szara
rajstopy ciemne
krawat
buty ciemne baleriny

Chłopcy klas VII-VIII szkoły podstawowej:
strój codzienny
marynarka granatowa z logo
koszula biała długi lub krótki rękaw z logo
spodnie ciemny granat
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
marynarka granatowa z logo
koszula biała długi lub krótki rękaw z logo
spodnie ciemny granat
krawat
buty ciemne: czarne, granatowe, ciemnoszare,
nie mogą być sportowe (typu adidasy),
sznurowadła ciemne w kolorze obuwia

sweter ciemny granat z logo
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Dziewczyny klas I-III liceum:
strój codzienny
marynarka granatowa z logo
koszula biała krótki lub długi rękaw z logo
sweter czerwony z logo
spódnica szara
ciemne rajstopy
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
marynarka granatowa z logo
koszula biała krótki lub długi rękaw z logo
spódnica szara
rajstopy ciemne
krawat
buty ciemne baleriny

Chłopcy klas I-III liceum:
strój codzienny
marynarka granatowa z logo
koszula biała długi lub krótki rękaw z logo
spodnie ciemny granat
t-shirt biały z logo (wf) i spodenki (wf)
obuwie w kolorze stonowanym

strój galowy
marynarka granatowa z logo
koszula biała długi lub krótki rękaw z logo
spodnie ciemny granat
krawat
buty
ciemne:
czarne,
granatowe,
ciemnoszare, nie mogą być sportowe (typu
adidasy), sznurowadła ciemne w kolorze
obuwia

sweter ciemny granat z logo
2. Uczniowie podczas pobytu w szkole na zajęciach, w tym zajęciach dodatkowych,
podczas przerw, podczas pobytu na świetlicy szkolnej, uroczystościach
organizowanych przez szkołę oraz w trakcie ceremoniałów szkolnych mają
obowiązek noszenia jednolitego stroju szkolnego.
3. W każdy poniedziałek wszystkich uczniów obowiązuje pełen strój galowy.
4. Wprowadzony ubiór obowiązuje wszystkich uczniów nie tylko podczas pobytu
w szkole, ale także w trakcie uroczystości, konkursów i imprez organizowanych
przez szkołę, w których w sposób zorganizowany biorą udział uczniowie placówki
w charakterze reprezentacji szkoły na zewnątrz.
5. Strój szkolny nie obowiązuje na wycieczkach i wyjazdach określonych przez
Dyrektora szkoły, dyskotekach i zabawach organizowanych w szkole.
6. W budynku szkolnym uczniów obowiązuje codzienna zmiana obuwia na czyste
i bezpieczne w użytkowaniu obuwie zmienne.
7. W sali sportowej obowiązuje jednolity strój sportowy i zmienne obuwie sportowe.
8. Nauczyciel wpisuje uwagę negatywną do dziennika, za każdorazowy brak stroju
szkolnego.
9. Dopuszcza się możliwość dwukrotnego braku stroju szkolnego w semestrze.
10. Jeżeli jest to uwaga trzecia w semestrze, nauczyciel zgłasza ten fakt
dyrektorowi, który pisemnie upomina ucznia naganą.
11. Jeśli sytuacja się powtórzy zostanie przeprowadzona rozmowa z rodzicami ucznia.
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Postanowienia dodatkowe:
1. W powyższym regulaminie strój szkolny został dokładnie określony, dlatego nie
należy używać żadnych innych dodatkowych elementów stroju (np. chust,
kapturów, szalików, spodni zakładanych pod spódnice, legginsów itp.).
2. Dziewczęta obowiązują rajstopy gładkie w kolorach czerwonym, granatowym,
białym, szarym, czarnym lub cielistym (bez wzorów). W okresie letnim
dopuszczalne jest noszenie podkolanówek.
3. Dopuszczalne jest noszenie kolczyków tylko w uszach (zakaz „piercingu”),
a w przypadku chłopców obowiązuje całkowity zakaz ozdabiania ciała.
4. Obowiązuje zakaz używania krzykliwych kolorów farb do włosów i lakierów do
paznokci.
5. Chłopcy mogą nosić pod koszulą szkolną T-shirt tylko w kolorze białym.
Postanowienia końcowe
1. Niestosowanie się uczniów do obowiązku noszenia jednolitego stroju szkolnego
jest uwzględnienie przy ocenianiu zachowania uczniów zgodnie ze Statutem.
2. Kontrolę w zakresie stosowania jednolitego stroju szkolnego sprawują
wychowawcy i wszyscy nauczyciele.
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