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ZATWIERDZONY PRZEZ LSC ~ CZERWIEC 2017 

 

Uczniowie powinni byc w szkole odpowiednio ubrani. Szkola to “miejsce pracy dzieci”, a regulaminowy ubioru pozwala 

wyrobic poczucie odpowiedzialnosci. Ponizsze zasady pomoga egzekwowac odpowiedni stroj w szkole.  

Zasady ubioru odnosza sie do wszystkich uczniow od przedszkola do osmej klasy.  
Ubranie i obuwie nie moga stanowic zagrozenia i niebezpieczenstwa dla osoby, ktora je nosi oraz dla innych. 

 

Gora 
Odpowiednie Nieodpowiednie 

* Kazdy kolor i rodzaj bluzki z rekawami 

* Kazdy rodzaj bluzy z kapturem opuszczonym w dol 

* Koszulki bez rekawow/podkoszulki 

* Koszulki krotkie z odkrytym brzuchem lub plecami 

* Bielizna, ktora jest widoczna 

* Rozerwane, rozciete, obcisle, siatkowe lub przezroczyste 

* Obrazki lub napisy zawierajace nieodpowiednie lub obrazliwe    

  tresci, takie, jak: reklama narkotykow lub alkoholu 
 
 

Dol 
Odpowiednie (musza byc na poziomie pasa) Nieodpowiednie 

* Kazdy kolor i kazdy rodzaj spodni (dzinsy, spodnie typu khaki,  

   spodnie dresowe lub spodnie wyjsciowe) 

* Kazdy rodzaj krotkich spodni 

* Kazdy rodzaj sukienki, spodniczki 

        - musza byc nie wiecej niz 2 cale powyzej kolan 

* Leginsy lub spodnie do jogi musza byc ubrane pod spodniczka lub sukienka 

* Napisy na siedzeniu 

* Bielizna, ktora jest widoczna 

* Rozerwane, rozciete, obcisle, siatkowe lub przezroczyste 

* Leginsy, spodnie do jogi nie moga byc noszone oddzielnie 

* Obrazki lub napisy zawierajace nieodpowiednie lub obrazliwe    

  tresci, takie, jak: reklama narkotykow lub alkoholu  
 

Obuwie 
Odpowiednie Nieodpowiednie 

* Trampki lub buty sportowe z gumowa podeszwa 

        - Jezeli buty maja szurowadla musza byc zawiazane 

* Buty zimowe (od listopada do marca wylacznie) 

 

* Sandaly bez palcow i/lub bez piet, klapki, chodaki, buty typu:   

   Birkenstocks lub Heelys, buty na koturnie, obcasy wyzsze niz 1  

   cal 

 

 Stroj na Zajecia Wychowania Fizycznego (WF) lub Tanca 
Stroje z Canty logo (Koszulki, spodenki, spodnie dresowe) (moga byc zakupione w sklepie SchoolBelles, zatwierdzonym przez szkole, ktory jest przy 7254 W. Foster Ave) 

Trampki      

Szare spodnie dresowe i spodenki moga byc noszone od przedszkola do 2 klasy 

* Bizuteria nie moze byc noszona na WF lub lekcje tanca ze wzgledu na bezpieczenstwo uczniow 
* Zabroniuone koszule z kolnierzami lub spodnie do jogi lub leginsy. Nie sa one czescia stroju do WF lub tanca.  

(Nieposiadanie odpowiedniego stroju do WF lub lekcji tanca spowoduje utracenie punktow lub czasu WF lub tanca) 
 

Kosekwencje nieprzestrzegania regulaminu dotyczacego ubioru 
* Uczniowie, ktorzy nie przyjda do szkoly w odpowiednim stroju beda musieli zadzwonic do domu, aby przyniesiono im 

odpowiednie ubranie do przebrania. Jezeli rodzic nie bedzie mogl dostarczyc ubrania, uczen dostanie odpowiednie ubranie 

na zmiane wypozyczone ze szkoly, ktore musi byc wyprane i oddane do szkoly nastepniego dnia. 
 

*“Uczniowie, ktorzy zlamia regulain ubioru moga zostac po lekcjach w szkole lub byc wykluczeni z zajec pozalekcyjnych”   
(Na podstawie Regulaminu Zachowania CPS, str.15 ). Uczen, ktory nie bedzie przestrzegal zasad ubioru otrzyma 

nieodpowiednie zachowanie (2-5) i zostanie po lekcjach lub nie bedzie bral udzialu w zajeciach pozalekcyjnych..  
 

 

 

Szkola Canty nie jest odpowiedzialna za zadne ubrania, ktore sa zgubione lub ukradzione 
Rzeczy znalezione, ktorych nikt nie odbierze podczas wywiadowek beda przeznaczone na donacje pod koniec dnia. 

 
Polska i hiszpanska wersja regulaminu ubrania jest dostepna na  www.cantyschool.org 

http://www.cantyschool.org/

