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  S Z A B Á L Y Z A T  
A ZENTAI THURZÓ LAJOS ÁLTALÁNOS ISKOLA 

DIÁKJAINAK ÉS DOLGOZÓINAK ÖLTÖZKÖDÉSÉRŐL 
 

1. szakasz 

A tanuló kötelessége, hogy az iskolába alkalomhoz illően felöltözve és illő megjelenéssel 

jöjjön, ne legyen kihívó, vagy provokatív. 

 

2. szakasz 

A fiúknak tilos a következők viselete: 

− rövidnadrág; 

− vállas póló; 

− strandpapucs, japánka; 

− sapka (ellenzős tányérsapka, csuklya) viselete az órán; 

− különféle szurkoló jelek (sálak, sapkák) hordozása az iskolában; 

− ékszerek viselete (fülbevaló). 

 

3. szakasz 

A lányoknak tilos a következők viselete: 

− rövidnadrág; 

− túl rövid (mini) szoknya (térd felett 10 cm-nél rövidebb); 

− túl rövid póló, mélyen kivágott és keskeny vállas póló; 

− magassarkú cipő; 

− strandpapucs, japánka; 

− fejen hordott kendő (az óra alatt); 

− ékszerek viselete túlzott méretben és mennyiségben (egynél több gyűrű, nyakék, fülbevaló és 

karperec). 

 

4. szakasz 

A diákok kötelessége, hogy rendesek legyenek és törődjenek a személyes tisztasággal. 

A fiúknak tilos az iskolába jönni: 

− kibontott és rendezetlen hosszú hajjal (ha a haj hoszú, össze kell kötni, a hajtincseknek nem 

szabad a szembe, vagy az iskolapadra lógni munka közben); 

− rikító és természetellenes színű hajjal (ún. diszkó színű hajjal – lila, sárga, piros, zöld, kék). 

A lányoknak tilos az iskolába jönni: 

− kibontott és rendezetlen hajjal (ha a haj hoszú, össze kell kötni, a hajtincseknek nem szabad a 

szembe lógni, a hajnak nem szabad az iskolapadra lógni munka közben) 
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− rikító és természetellenes színű hajjal (ún. diszkó színű hajjal) 

− rikítóan és a korukhoz nem megfelelően kisminkelve (engedélyezett a szájfény hasynálata) és 

− túl hosszú és festett körmökkel. 

 

5. szakasz 

Ha a tanuló nem illően felöltözve és rendezetlenül jön az iskolába, a tanító vagy tanár, az 

osztályfőnök értesítésével haza küldheti a tanulót. A tanuló köteles illően felöltözni és azonnal 

visszatérni az iskolába. 

 

6. szakasz 

Az oktató-nevelő munkában részt vevő dolgozók kötelesek öltözködésükkel és 

magatartásukkal jó példát szolgáltatni az iskola diákjai és más dolgozói számára. 

A tanító és tanár kötelessége, hogy az iskolába alkalomhoz illően felöltözve és illő 

megjelenéssel jöjjön: 

− szűk póló, mélyen kivágott és keskeny vállas póló viselete csak ing és blúz viseletével együtt 

engedélyezett; 

− tilos a rövid póló viselete; 

− tilos az ujjatlan póló viselete a férfiaknak; 

− tilos a rövid nadrág viselete; 

− tilos a rövid szoknya viselete; 

− szűk nadrág viselete csak hosszabb inggel és blúzzal együtt engedélyezett; 

− tilos a strandpapucs, japánka viselete; 

− túlzott mennyiségű ékszer viselete. 

 

7. szakasz 

E szabályzatot ismertetni kell minden szülővel, tanulóval és az iskola dolgozóival. 

 

8. szakasz 

E szabályzatot az iskola által szervezett rendezvényeken (fehér ing – blúz és sötét szoknya – 

nadrág viselete), valamint sportrendezvényeken és munkaakció során is be kell tartani. Tiszteletben 

nem tartása fegyelmi eljárást von maga után. 

 

9. szakasz 

E szabályzat a hirdetőtáblán való megjelenéstől számított 8. napon lép érvénybe. 
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