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Regulamin StRoju Szkolnego uniweRSyteckiego i liceum ogólnokSztałcącego im. juliuSza Słowackiego w choRzowie 

	 Uniwersyteckie	 I	 Liceum	 Ogólnokształcące	 im.	 Juliusza	 Słowackiego	 w	 Chorzowie	 to	 społeczność	
tworzona	przez	Uczniów,	nauczycieli,	pracowników	niepedagogicznych,	rodziców	i	absolwentów,	kultywująca	
wieloletnią	tradycję	szkoły	oraz	wyrażająca	szacunek	dla	edukacji	i	wychowania.

	 Wybór	szkoły	jest	dobrowolny	i	powinien	być	świadomą	decyzją	Ucznia	i	jego	rodziców,	która	wiąże	
się	z	przyjęciem	zasad	prawnych	i	reguł	postępowania	w	niej	obowiązujących.

	 Każdy	Uczeń	Uniwersyteckiego	I	Liceum	Ogólnokształcącego	im.	Juliusza	Słowackiego	w	Chorzowie,	
akceptuje	i	zobowiązuje	się	do:	szanowania	jego	tradycji,	uczestniczenia	w	uroczystościach	szkolnych,	a	także	
ich	organizowania	uroczystości	szkolne,	z	dumą	przedstawiać	się	jako	Uczeń,	a	później	absolwent.

	 Przynależność	 do	 uczniowskiej	 części	 społeczności	 Uniwersyteckiego	 I	 Liceum	Ogólnokształcącego	
im.	 Juliusza	 Słowackiego	 w	 Chorzowie	 określa	 jednolity	 strój	 szkolny,	 zwany	 dalej	 mundurkiem.	 Dbałość	
o	 zgodność	 stroju	 szkolnego	 z	wyznaczoną	 normą	 oraz	 o	 jego	 schludny	wygląd	 jest	wyrazem	 dojrzałości	
i	odpowiedzialności	Uczniów.

	 Mundurek	Liceum	nawiązuje	do	tradycji	przedwojennego	Państwowego	Gimnazjum	im.	Odrowążów,	
Akademickiego	Zespołu	Szkół	Ogólnokształcących	w	Chorzowie,	 których	 spadkobiercą	 jest	Uniwersyteckie	
I	Liceum	Ogólnokształcące	im.	Juliusza	Słowackiego.

§ 1

§ 2

1.	 Mundurek	składa	się	z:
1) szkolnej	marynarki,	białej	lub	jasnoniebieskiej	koszuli,	krawata	szkolnego	albo,
2) białej	lub	jasnoniebieskiej	koszuli,	krawata	szkolnego	albo,
3) swetra	szkolnego,	białej	lub	jasnoniebieskiej	koszuli,	krawata	szkolnego	albo,
4) marynarki	szkolnej	i	pod	spodem	szarego	nieszkolnego	sweterka	z	dekoltem	w	serek	bez	jakichkolwiek	

elementów	ozdobnych	i	wyraźnego	splotu	tkaniny.	
2.	 Przez	szkolną	marynarkę	należy	rozumieć	standaryzowaną	granatową	marynarkę	z	logo	szkoły.
3.	 Przez	 koszulę	 należy	 rozumieć	 gładką	 (bez	 jakichkolwiek	wzorów,	 deseni,	 nadruków	 itp.,	 z	wyjątkiem	

niewielkich	znaków	firmowych),	zapinaną	na	guziki:
1) białą	 lub	 jasnoniebieską	 bluzkę	 koszulową	 z	 długim	 albo	 krótkim	 rękawem	 i	 z	 kołnierzykiem	 dla	

dziewcząt,
2) białą	lub	jasnoniebieską	koszulę	z	długim	albo	krótkim	rękawem	i	z	kołnierzykiem	dla	chłopców.

4.	 Przez	sweter	szkolny	należy	rozumieć	standaryzowany	szary	sweter	z	logo	szkoły	na	lewej	piersi.
5.	 Mundurek	stanowią	także:

1) dla	dziewcząt	spódnica	albo	długie	spodnie,
2) dla	chłopców	długie	spodnie,
3) wymienione	w	 pkt	 1),	 2)	 niniejszego	 punktu	 stroje	mogą	 być	w	 kolorze:	 	 niebieskim,	 kremowym,	

beżowym,	burgundowym,	oliwkowym,	białym,	 czarnym,	brązowym,	 szarym	 i	 granatowym,	a	 także	
muszą	 być	 adekwatne	 do	 kroju	 oraz	 koloru	marynarki,	 koszuli	 i	 krawata,	 bez	wzorów,	 deseni,	 łat,	
naszywek,	rozcięć,	nadruków.

1.	 Noszenie	mundurka	jest	obowiązkowe:
1) na	 terenie	 Liceum	 w	 czasie	 obowiązujących	 zajęć	 lekcyjnych	 i	 innych	 zajęć,	 z	 wyłączeniem	 zajęć	

laboratoryjnych	i	wychowania	fizycznego.
2) w	czasie	wszelkich	wyjść	uczniowskich	poza	szkołę	a	przez	nią	organizowanych	lub	współorganizowanych,	

w	szczególności	uroczystości	państwowych,	miejskich,	szkolnych,	zajęć	w	uczelniach	wyższych.
3) w	czasie	wydarzeń	promocyjnych	 i	 innych,	 także	związanych	z	wolontariatem,	 jeżeli	 charakter	 tych	

działań	na	to	pozwala.
2.	 Podczas	uroczystości	szkolnych	oraz	reprezentowaniu	szkoły	przez	uczniów	obowiązuje	§1	ust.	1	pkt	1.
3.	 Podczas	 wydarzeń	 sportowo-rekreacyjnych	 dopuszcza	 się	 noszenie	 szkolnych	 bluz	 lub	 koszulek	 polo	
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§ 4

§ 5

§ 6

§ 7

§ 8

§ 9

§ 10

§ 11

§ 12

Mundurek	powinien	być	noszony	ze	starannością,	a	koszula	i	krawat	powinny	być	zawsze	czyste.

Krawat,	stanowiący	element	mundurka,	powinien	być	zawiązany,	łącząc	kołnierzyk	koszuli.	W	okresie	ciepłym	
krawat	może	być	zawiązany	na	tyle	luźniej,	by	umożliwić	rozpięcie	co	najwyżej	jednego	guzika	koszuli	(bluzki).

Bielizna	nie	może	być	widoczna	spod	stroju	szkolnego.	Niedozwolone	są	także	wszelkie	inne	nieregulaminowe	
dodatki	 umieszczone	 na	 marynarce,	 koszuli/bluzce,	 czy	 krawacie,	 jak	 na	 przykład	 szale,	 apaszki,	 korale,	
symbole	organizacyjne,	znaczki,	naszywki,	łaty,	zawieszki	itp.

Spodnie	lub	spódnice	noszone	przez	Uczniów	lub	Uczennice	powinny	być	odpowiednio	dobrane	tj.	zgodnie	
z	zasadami	określonymi	w	§1	niniejszego	regulaminu.	Dopuszczalny	jest	każdy	rodzaj	tkaniny,	przy	zastrzeżeniu,	
że	nie	jest	prześwitujący.	W	ciepłej	porze	roku	dopuszczalne	są	spodnie	nie	krótsze	niż	przed	kolano.

Na	terenie	szkoły	obowiązuje	zmienne	obuwie,	za	które	nie	uznaję	się	uznaje	się	klapek	i	pantofli	domowych	
–	ze	względów	bezpieczeństwa	oraz	jako	nieprzystających	do	mundurka	szkolnego.

Ewentualny	 brak	 mundurka	 lub	 jego	 niekompletność,	 wynikająca	 z	 przyczyn	 losowych,	 powinna	 być	
usprawiedliwiana	 pisemnie	 przez	 rodziców	 lub	 pełnoletnich	 uczniów.	 Przyczyny	 braku	 stroju	 lub	 jego	
niekompletności	powinny	być	usunięte	w	najkrótszym	możliwym	terminie.

Uchylanie	 się	 od	 obowiązku	 noszenia	mundurka	 lub	 nieprzestrzeganie	 jego	 regulaminu	może	 skutkować	
konsekwencjami	określonymi	w	§	80	oraz	§	93	ust.	11	Statutu	Liceum.

Obowiązkiem	każdego	z	nauczycieli	i	pracowników	administracji	Liceum	jest	stała	kontrola	przestrzegania	przez	
Uczniów	obowiązku	noszenia	mundurka	zgodnie	z	regulaminem.	Ewentualne	uwagi	o	naruszeniu	przepisów	
niniejszego	Regulaminu	powinni	oni	 zgłaszać	właściwemu	wychowawcy	klasy	 i	wpisywać	w	odpowiednim	
miejscu	elektronicznego	dziennika	klasowego.

Niniejszy	regulamin	wchodzi	w	życie	z	dniem	ogłoszenia,	z	mocą	obowiązującą	od	17	października	2022	r.

z	logotypem.

§ 3

1.	 Noszenie	mundurka	jest	wskazane:
1) 	w	drodze	do	i	ze	szkoły,
2) 	na	egzaminach	szkolnych.


