
Szkolny strój galowy i zawodowy
REGULAMIN



OBOWIĄZEK

Strój galowy/zawodowy obowiązuje wszystkich uczniów Zespołu Szkół im.

Tytusa Chałubińskiego - Małopolskiej Szkoły Gościnności w Myślenicach

w wyznaczone dni („Eleganckie poniedziałki”) oraz w dni uroczyste.

Dniami uroczystymi w szkole są:

• Rozpoczęcie Roku Szkolnego,

• Dzień Nauczyciela,

• Dzień Niepodległości,

• 3 – maja,

• Dzień Patrona Szkoły,

• Zakończenie Roku Szkolnego

• ....................................

Strój galowy/zawodowy obowiązuje również podczas konkursów

przedmiotowych, olimpiad etapu szkolnego, gminnego i wyższych, a także

wszystkich wydarzeń zewnętrznych, podczas których uczeń reprezentuje

szkołę.



II LICEUM –

STRÓJ GALOWY

Strój galowy dla klas licealnych składa się z:

- szytej na miarę, granatowej marynarki z poszetką z 

wyhaftowanym logotypem szkoły;

- eleganckiej białej koszuli z kołnierzykiem i mankietami 

męskiej dla chłopców/damskiej dla dziewcząt;

- granatowych, materiałowych spodni z kantką dla 

chłopców/granatowej ołówkowej spódnicy do kolan dla 

dziewcząt;

- bordowego krawata;

- eleganckich/wizytowych butów dla chłopców (typu 

mokasyny) i eleganckich butów na płaskim obcasie dla 

dziewcząt (typu baleriny)



PRZYKŁAD



PRZYKŁAD



TECHNIKUM TURYSTYCZNO -

GASTRONOMIOCZNE

Strój zawodowy dla klas Technikum składa się z:

- szytej na miarę, granatowej kamizelki z poszetką z 

wyhaftowanym logotypem szkoły;

- eleganckiej białej koszuli z kołnierzykiem i mankietami 

męskiej dla chłopców/damskiej dla dziewcząt;

- granatowych, materiałowych spodni z kantką dla 

chłopców/granatowej ołówkowej spódnicy do kolan dla 

dziewcząt;

- bordowego krawata;

- eleganckich/wizytowych butów dla chłopców (typu 

mokasyny) i eleganckich butów na płaskim obcasie dla 

dziewcząt (typu baleriny)



PRZYKŁAD



PRZYKŁAD



ZASADY

• W przypadku uchylania się od obowiązku noszenia szkolnego

stroju galowego/zawodowego uczniowie nie mogą uzyskać

wyróżnienia na koniec roku szkolnego, a maksymalną oceną z

zachowania jest ocena dobra.

• Podczas wyznaczonych dni uroczystych, akademii, imprez szkolnych

wychowawca w porozumieniu z nauczycielami uczącymi sprawdza

przygotowanie uczniów do uroczystości. Brak szkolnego stroju

galowego/zawodowego odnotowuje w dzienniku LIBRUS w postaci uwagi

negatywnej. Na koniec półrocza wychowawca zlicza każdorazowy brak

szkolnego stroju galowego/zawodowego. Jeżeli uczeń w ciągu półrocza

przyszedł do szkoły bez mundurka od 2 do 3 razy to skutkuje to

obniżeniem oceny półrocznej z zachowania do dobrej, od 4 – do 6 do

poprawnej, więcej niż 7 razy skutkuje to obniżeniem oceny z

zachowania do oceny nieodpowiedniej.



ZASADY

Dyrekcja szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców i 

Stowarzyszeniem Pomocy Szkole „Małopolska” przy Zespole 

Szkół – Małopolska Szkoła Gościnności  na koniec każdego 

semestru nagradza klasę, w której przestrzegano zasad 

noszenia szkolnego stroju galowego/zawodowego w 100%. 

Nagroda ma charakter finansowy – jest to dofinansowanie 

wycieczki lub wyjścia klasy. 


