
 
 

 

Strój ucznia VIII LO im. KEN w Gdańsku 

 

Podstawa prawna: § 23 Statutu VIII LO im. KEN w Gdańsku 

Strój ucznia 
 

1. Uczeń ma obowiązek dbania o schludny i estetyczny wygląd, respektowania postanowień 
dotyczących wyglądu zawartych w niniejszym załączniku Statutu oraz podporządkowania się 
zaleceniom wydanym w tym względzie przez wychowawcę klasy. 

2. Uczeń ma obowiązek noszenia stroju galowego, tzn. biała koszula lub bluzka, ciemny garnitur 
lub spódnica, kostium, w czasie uroczystości, o których mowa jest w § 26 p. 2 Statutu:        

      a) rozpoczęcie roku szkolnego,  
      b) Święto Szkoły (Dzień Edukacji Narodowej), 
      c) Święto Narodowe - 11 listopada,  
      d) Święto Narodowe - 3 maja,  
      e) wręczenie świadectw ukończenia Liceum  i świadectw maturalnych,  
      f) zakończenie roku szkolnego, 
      g) inne uroczystości ogłoszone przez Dyrektora Liceum.  

 
3. Dbanie o schludny i estetyczny wygląd oznacza (poza elementarnymi zasadami higieny) m.in. 

obowiązek: 
a) noszenia odzieży odpowiedniej w kulturze europejskiej do miejsca pracy umysłowej, 

w tym nienoszenia strojów nadmiernie awangardowych, nadmiernie zdobnych, zbyt 
skąpych,   

b) nieposiadania nadmiernie wyeksponowanego makijażu, tatuażu oraz oznak 
nieodpowiedniego w szkole strojenia się lub manifestowania skrajności.  

 
4. Zasady powyższe należy traktować jako wytyczne, a o ocenie stroju uczniów decyduje 

wychowawca klasy.   
 

5. Zasady powyższe ustalono po konsultacjach z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców  oraz Radą 
Samorządu Uczniowskiego VIII LO im. KEN w Gdańsku. 
 

6. Nierespektowanie powyższych zasad traktowane będzie jako wykroczenie przeciwko treści § 21 
punktu 5b, który mówi o podporządkowaniu się w tym względzie zaleceniom wychowawcy 
klasy, oraz powód do ukarania ucznia. 
 

7. Dyrektor Liceum może zwolnić uczniów z powyższych obowiązków lub określić inne zasady  
w związku z imprezami szkolnymi, studniówką itp. 
 

8. W przypadku nieprzestrzegania praw ucznia, o których mowa w § 21 p. 2 b i c, uczeń ma prawo 
złożyć skargę do Dyrektora Liceum, a w razie niesatysfakcjonującej go decyzji może odwołać się 
do Kuratorium Oświaty w Gdańsku. 
 

9. Zasady powyższe mogą ulec zmianie na wniosek Dyrektora Liceum, Rady Pedagogicznej, Rady 
Rodziców oraz Rady Samorządu Uczniowskiego VIII LO im. KEN w Gdańsku po konsultacjach  
z w/w organami Liceum. 

 
Gdańsk, 1 października 2015 r. 
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