
 

 

REGULAMIN UBIORU I PROCEDUR SZKOLY CANTY 
ZATWIERDZONY PRZEZ LSC ~ WRZESIEŃ 2022 

 

Uczniowie powinni być w szkole odpowiednio ubrani. Ponieważ szkoła to „miejsce pracy dzieci”, obowiązuje 

regulaminowy ubior służy wzmocnieniu tej poważnej odpowiedzialności za uczniów. Poniższe zasady pomogą 

ocenić 

Odpowiednia strój szkolny. Zasady dotyczące ubioru obowiązują uczniów we wszystkich klasach przedszkoli 

(Kindergarten) do ósmego. Ubranie i obuwie nie mogą stanowić zagrożenia dla użytkownika ani innych osób. 
 

Gora 
Odpowiednie Nieodpowiednie 

* Każdy kolor 
* Każdy rodzaj bluzy 
* Każdy rodzaj bluzy z kapturem opuszczonym w dół 

* Widoczna bielizna 
* Obrazki lub napisy zawierajace nieodpowiednie lub 
obrazliwe 
tresci, takie, jak: reklama narkotyków lub alkoholu 
 

 

 

Dol 
Odpowiednie Nieodpowiednie 

* Każdy kolor 
* Każdy rodzaj spodni (dżinsy, spodnie typu khaki, spodnie 

dresowe lub spodnie wyjsciowe) 
* Każdy rodzaj krótkich spodni 
 

* Widoczna bielizna  
* Obrazki lub napisy zawierajace nieodpowiednie lub 

obrazliwe 
tresci, takie, jak: reklama narkotyków lub alkoholu 

 

Obuwie 
Odpowiednie Nieodpowiednie 

* Trampki z gumowa podeszwa 
        - Jeśli buty mają sznurówki, muszą być zawiązane  
* Buty z nieodpinanym przodem i tyłem 
* Buty zimowe  
 

* Sandały z odkrytymi palcami, sandały z odkrytymi 

piętami, clogs, crocs, Birkenstocki i Heelys 

 

 

Stroje na Zajęcia z Wychowania Fizycznego (WF) 
Stroje z Canty logo (Koszulki-niebieskie lub szare)  
Tylko trampki (Każde szare i niebieskie spodnie/szorty można nosić od przedszkola (Kindergarten) do 8 klasy) 
* Bizuteria nie może być noszona na WF ze względu na bezpieczeństwo uczniów. 
* Zabronione jest noszenie koszulek z kołnierzykiem, spodni do jogi lub wszelkiego rodzaju legginsów. Nie są 
częścią stroju  do WF. 
(Jeżeli uczeń nie posiada odpowiedniego stroju na WF, spowoduje to utrate punktów lub skrócenie czasu na 

zajęciach WF) 
  

 

Konsekwencje nieprzestrzegania regulaminu dotyczacego ubioru 
* Uczniowie, którzy nie przyjdą do szkoły w odpowiednim stroju, będą musieli zadzwonić do domu, aby 

przynieść do szkoły odpowiednie ubranie do przebrania. Jeśli rodzic nie będzie mogł dostarczyć ubrania, uczeń 

otrzyma wypożyczone ze szkoły odpowiednie ubranie na zmianę, którą należy wyprać i zwrócić do szkoły 

następnego dnia. 
 

*“Uczniowie, którzy złamia regulain ubioru mogą zostać po lekcjach w szkole lub być wykluczeni z zajec 

pozalekcyjne” (Na podstawie Regulaminu Zachowania CPS, str.15 ). Uczeń, który nie przestrzega zasad 

ubioru, otrzyma nieodpowiednie zachowanie (2-5) i zostanie po lekcjach lub nie będzie brał udziału w 

zajęciach pozalekcyjnych.  
 

 

 
Canty School nie jest odpowiedzialna za zgubione lub skradzione ubrania. 

Rzeczy zgubione i znalezione można znaleźć w Drzwiach 1 i będą one wystawione podczas pierwszego i trzeciego kwartału konferencji 
rodziców z nauczycielami. 

Rzeczy zgubione i znalezione, które nie zostaną odebrane podczas dni konferencji rodzic-nauczyciel, zostaną przekazane na donacije pod 
koniec tego dnia. 

Angielska, polska i hiszpańska wersja regulaminu ubioru dostępna jest na www.cantyschool.org 


