REGULAMIN opisujący
mundurek szkolny i kwestie związane z wyglądem ucznia
Chrześcijańskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Dawida
na terenie szkoły i podczas zajęć lekcyjnych (w szkole i poza nią)
WPROWADZENIE:
Chrześcijańskie Liceum Ogólnokształcące im. Króla Dawida tworzymy my wszyscy, dlatego nowy
regulamin, nowy mundurek powstał przy współpracy uczniów i nauczycieli. W procesie tworzenia
mieliśmy na uwadze wartości szkoły oraz najlepsze wzorce szkół zagranicznych. Mamy nadzieję, że
będzie on dla was przejrzysty i ułatwi nam wszystkim życie.
Uczniowie i uczennice naszego liceum dążą do postawy odpowiedzialnej i kreatywnej. Starają się
poznawać siebie samych, swoje mocne i słabe strony, swoją tożsamość. Jednocześnie wiedzą, że są
częścią społeczności szkolnej.
Jesteśmy gronem, które zgadza się, że pewne wartości, takie jak miłość bliźniego, wzajemny szacunek i
branie pod uwagę innych w swojej codzienności, są ważne i cenne. Mamy też świadomość, że nasza
społeczność szkolna okazuje poszanowanie dla wartości i symboli chrześcijańskich, a wielu jej członkom
są one bardzo bliskie.
Strój licealisty jest obrazem połączenia poczucia odpowiedzialności i poszanowania dla wartości szkoły,
oraz ludzi dookoła nas oraz wygody i potrzeby wyrażania siebie.

ZASADY:
1. Podczas pobytu w szkole uczniowie są zobowiązani nosić mundurek szkolny według dokumentu z
zestawieniem elementów mundurka, jak i wskazówek opisanych poniżej.
2. Wszyscy uczniowie noszą obuwie zmienne – w tym temacie uczniowie mają pełne pole do wyrażenia
siebie. Ze względu na bezpieczeństwo jest zakaz noszenia szpilek i butów na koturnie. Uczniowie mogą
też nosić skarpetki w dowolnej kolorystyce.
3.(1) Dziewczynki i chłopcy – mogą nosić biżuterię, kolczyki i inne elementy ozdobne wykluczając
kontrowersyjne i niezgodne z wartościami szkoły symbole.
W sytuacji, gdy uczeń planuje zrobić inny kolczyk niż w uszach powinien zgłosić się wcześniej do
wychowawcy, który musi wyrazić zgodę.
3.(2) Podobnie, gdy uczeń planuje zrobienie tatuażu, po uzyskaniu zgody rodziców zgłasza się do
wychowawcy, który musi zatwierdzić wzór/miejsce.
4. Strój obowiązujący na zajęciach WF-u to: biały T-shirt, czarne lub granatowe spodenki, w przypadku
dziewczynek spodenki/legginsy nie krótsze niż do połowy uda lub dłuższe spodnie dresowe. Obuwie
podgumowane w kolorystyce dowolnej, na jasnej podeszwie. Na czas zajęć WF-u należy ze względów
bezpieczeństwa zdjąć biżuterię.

5.Włosy- uczniowie mają dowolność farbowania włosów w kolorach naturalnych (blond, brąz, rudy
etc.). Ewentualne kolorowe akcenty (w kolorach nietypowych, jak np.: niebieski, różowy) mogą
wystąpić jedynie w formie pasemek, warkoczyków. Uczniowie mają dowolność w temacie fryzur.
6.Paznokcie - uczennice mają dowolność w kolorystce i zdobieniu paznokci, z wyłączeniem sztucznych
paznokci ze względu na bezpieczeństwo.
7.Makijaż - uczennice mają dowolność w kwestii makijażu z wyłączeniem mocno kontrastowych,
przykuwających uwagę akcentów takich jak czarne usta, oczy etc.

