
Regulamin stroju galowego i stroju codziennego 
w Liceum Salezjańskim we Wrocławiu  

Strój galowy  – składa się u dziewcząt z uszytej  przez szkołę kamizelki z bordową obramówką  
z wyhaftowanym logo, spódnicy w kolorze ciemny nie krótszej niż do kolan oraz białej bluzki,      
u chłopców z uszytej  przez szkołę kamizelki z bordową obramówką  z wyhaftowanym logo, 
spodni typu wizytowego oraz białej koszuli i jest to strój galowy zimowy; strojem letnim jest 
uszyta przez szkołę koszulka polo w kolorze bordowym z wyhaftowanym logo u chłopców 
noszona w zestawieniu ze spodniami typu wizytowego u dziewcząt noszona ze spódnica w 
kolorze ciemnym nie krótszej niż do kolan

Strój codzienny – to strój estetyczny,  bez ekstrawaganckich dodatków, nie prowokujący swą formą;
strój który nie eksponuje nagich ramion, brzucha, głębokich dekoltów, bielizny, u dziewcząt spodenki 
i spódnice nie powinny być krótsze niż do kolan 

Idea noszenia stroju galowego:  pomagają uczniom w budowaniu poczucia wspólnoty i ułatwiają 
identyfikację ze szkołą; wskazuje na  tożsamość i wartość szkoły;
Idea stroju codziennego: podkreśla, że szkoła jest miejscem pracy, a nie pokazem mody, czy też 
miejscem rozrywki; 

Zasady noszenia w szkole:  

1. Zgodnie ze statutem Liceum Salezjańskiego we Wrocławiu  (§ 40 pkt. 8) uczeń ma obowiązek 
nosić strój galowy na wszystkich uroczystościach szkolnych, oficjalnego reprezentowania szkoły, 
imprez kulturalnych, uroczystości zewnętrznych; a także w każdy piątek. 

2. Dniami  uroczystymi w szkole są apele m.in.: Rozpoczęcie Roku Szkolnego, Dzień Nauczyciela, 
Dzień Niepodległości, Wigilia Klasowa, Zakończenie Roku Szkolnego. 

3. Strój galowy obowiązuje również podczas konkursów przedmiotowych i olimpiad etapu 
szkolnego, gminnego i wyższych. 

4. Noszenie stroju galowego  nie jest wymagane podczas: wyjazdowych wycieczek szkolnych, 
 zawodów sportowych, lekcji wychowania fizycznego. W w/w sytuacjach 
obowiązuje strój sportowy lub dowolny strój. 

5. W wyjątkowych sytuacjach, np. upały, Dyrektor Szkoły może zdecydować o braku 
konieczności noszenia mundurka, a także może zadecydować o wyjątkowym przyjściu w stroju 
galowym. 

6. W szczególnych przypadkach uczeń może zostać zwolniony z noszenia stroju galowego na 
pewien czas. O zwolnieniu ucznia decyduje wychowawca w porozumieniu z dyrektorem. 
Szczególne przypadki to np. choroba(złamana ręka).

7. W przypadku uchylania się od obowiązku noszenia mundurka uczniowie nie 
mogą uzyskać wyróżnienia na koniec roku szkolnego, a maksymalną oceną z zachowania 
jest ocena dobra. 

8 . Do kontroli przestrzegania przez uczniów zasad noszenia mundurka zobowiązani są 
wszyscy wychowawcy, którzy sprawdzają i odnotowują jego noszenie.

9. Strój galowy letni obowiązuje w miesiącach wrzesień – październik, maj – czerwiec; a zimowy
w miesiącach  listopad – kwiecień. 

10. Pamiętając, że szkoła jest miejscem pracy i skupiając się na tym, co  w szkole najważniejsze 
codzienny ubiór ucznia jest dowolny, przy zachowaniu jego  powyższych zasad. 


