Regulamin Stroju Galowego
ZSE Tczew

Strój galowy jest strojem wizytowym, eleganckim, zakładanym na ważne uroczystości –
wydarzenia.
Strój galowy jest bardzo ważnym elementem wychowania młodego człowieka.
Umiejętność doboru stroju świadczy o kulturze człowieka, o jego szacunku dla innych osób i
dla instytucji.

1. W Zespole Szkół Ekonomicznych obowiązuje noszenie:
a) Stroju galowego reprezentacyjnego podczas uroczystości szkolnych oraz imprez i
spotkań środowiskowych np.:
- uroczystości szkolne:
- odbieranie nagród podczas Rozpoczęcia i Zakończenia Roku Szkolnego
- prowadzenie uroczystości i aktywny udział w uroczystościach
- ślubowanie klas I,
- reprezentowanie klasy podczas imprez szkolnych tj. Dni Patrona, Wigilia Szkolna,
Gala Absolwentów i inne,
- reprezentowanie szkoły - Sztandar Szkoły, obsługi gastronomiczne, konkursy i
olimpiady pozaszkolne;

Strój galowy reprezentacyjny obejmuje:
dziewczęta
– ciemna wizytowa spódnica (max. długość 10 cm przed kolana/ do kolan) lub ciemne
wizytowe spodnie, biała bluzka koszulowa, buty wizytowe ciemne (na obcasie lub baleriny),
rajstopy cieliste, czarne, grafitowe;

chłopcy
– garnitur ciemny lub ciemne spodnie wizytowe i biała koszula z krawatem lub muszką, buty
ciemne wizytowe, ciemne skarpetki
W stroju reprezentacyjnym uczniowie nie powinni:
- zakładać biżuterii – np. długich kolczyków, pierścionków, łańcuszków, wisiorków
- nosić długich i pomalowanych paznokci,
- nosić mocnego/widocznego makijażu

b) Stroju galowego szkolnego dla pozostałych uczniów
Strój galowy szkolny u dziewcząt obejmuje:
Spódnica:
- czarna , granatowa (szara, grafitowa, stalowa) do kolan, max 10 cm przed kolana, oraz
spódnica długa, kształt spódnicy dowolny (np. klosz, krój trapezu, plisowane spódnice,
ołówkowa)
Sukienka:
- „prosta sukienka”: granatowa, czarna, krótka lub długa
Spodnie:
- czarne, granatowe, grafitowe materiałowe, czarne jeansy
Koszula:
Biała (ewentualnie ecru), może zawierać elementy czarne/granatowe np. kołnierzyk, wstawki
przy guzikach;
Marynarka/sweterek:
rozpinany granatowa/y lub czarna/y
Rajstopy:
cieliste, czarne, grafitowe, gładkie, latem bez rajstop (czerwiec, wrzesień)
Buty:
baleriny, czarne wizytowe na obcasie, zimą - botki, kozaki, czarne trampki na czarnej lub
białej podeszwie, buty sportowe czarne

U dziewcząt w stroju galowym nie dopuszcza się:
Spodnie: granatowe dżinsy, czarne leginsy
Koszula: T-shirt biały
Rajstopy: wzorzyste
Buty: inne kolory trampek czarne (kolor), buty sportowe (kolor)

Strój galowy szkolny u chłopców obejmuje:
Spodnie: czarne, grafitowe, granatowe materiałowe, czarne dżinsy
Buty: garniturowe, wizytowe, czarne trampki, czarne sportowe (typu NB – całe czarne plus
czarne podeszwy)
Koszula: biała, biała w delikatny deseń (czarne wstawki, pastelowe paski), błękitna, krótki i
długi rękaw (w zależności od pory roku)

U chłopców nie dopuszcza się:
Spodnie: granatowe dżinsy
Buty: białe trampki, buty sportowe
Koszula: biały T-shirt

2. Za poinformowanie o należytym stroju galowym i przypilnowanie uczniów odpowiadają
wychowawcy, nauczyciele organizujący daną uroczystość, nauczyciele – opiekunowie danej
grupy uczniów: konkursy i olimpiady, obsługa gastronomiczna, sztandar szkoły.
3. Do regulaminu stroju galowego została przygotowana prezentacja multimedialna,
przekazana wychowawcom.

Zespół ds. regulaminu stroju galowego
Przy Zespole Szkół Ekonomicznych
W Tczewie

