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REGULAMIN UMUNDUROWANIA 
 w Zespole Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku 

 
1. Zespół Szkół Leśnych i Ekologicznych w Brynku jest szkołą mundurową, w której noszenie 

munduru jest obowiązkiem wszystkich uczniów. 

2. W czasie zajęć szkolnych, ucznia obowiązuje noszenie munduru codziennego, na który składają 

się: 

a) marynarka w kolorze oliwkowozielonym, 

b) spodnie mundurowe lub spódnica mundurowa w kolorze oliwkowozielonym, 

c) koszula w kolorze białym lub oliwkowozielonym, 

d) krawat w kolorze ciemnozielonym. 

e) dopuszczalne jest noszenie zamiast marynarki: 

 swetra w kolorze z oliwkowozielonym typu leśnego lub wojskowego 

 kamizelki polarowej w kolorze oliwkozielonym 

 polaru zielonego z logiem szkoły 

 koszulki z krótkimi rękawami w kolorze zielonym i logiem szkoły 

 koszulki typu „polo” w kolorze zielonym z logiem szkoły. 

3. W czasie uroczystości szkolnych lub pozaszkolnych obowiązuje noszenie munduru  

wyjściowego z koszulą koloru białego. 

4. W czasie upałów dopuszcza się noszenie koszul i koszulek z krótkim rękawem bez krawatu, po 

uprzednim złożeniu wniosku przez samorząd szkolny i uzyskaniu zgody Dyrekcji Szkoły. 

5. Mundur powinien być czysty i wyprasowany. 

6. Obowiązuje obuwie skórzane w odcieniach brązu do mundurów wyjściowego i codziennego lub 

czerni do munduru codziennego.  

7. Zabrania się noszenia do munduru obuwia sportowego. 

8. Obowiązuje okrycie zimowe w kolorze mundurowym lub w odcieniu zbliżonym. 

9. Do munduru codziennego obowiązują skarpety i rajstopy w kolorze oliwkowym, cielistym, 

brązowym lub czarnym, zgodnym z kolorem obuwia.  

10. Dopuszcza się okrycia głowy, szaliki i rękawiczki w kolorze zielonym, brązowym lub czarnym. 

11. Dystynkcje i oznaki identyfikacyjne obowiązują przy mundurze wyjściowym. 

12. Dopuszcza się możliwość noszenia zadbanej przystrzyżonej brody. 

13. Włosy uczniów i uczennic powinny być czyste i uczesane, a uczniów dodatkowo krótkie, zaś 

fryzura powinna spełniać warunki zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. 

14. Zabrania się noszenia ozdób, niepasujących do munduru i sprzecznych z zasadami 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

15. Ewentualny makijaż powinien być stonowany, a manikiur dyskretny. 

16. Kontrola kompletności umundurowania odbywa się na bieżąco w trakcie zajęć, bezpośrednio 

przed nimi lub podczas apelów mundurowych organizowanych wyrywkowo przez dyrekcję 

szkoły jednak nie rzadziej niż 4 razy w roku szkolnym. 

17. Nauczyciel, który stwierdził niezgodność w umundurowaniu ucznia ma obowiązek wpisania 

uwagi do dziennika. 

18. Dodatkowym elementem regulaminu umundurowania w Zespole Szkół Leśnych  

i Ekologicznych w Brynku jest dokumentacja fotograficzna jako załącznik do powyższego 

regulaminu dostępna na stronie internetowej szkoły. 

 

 


