REGULAMIN STROJU SZKOLNEGO
UCZNIÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ
IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE
W SZCZEPANOWIE
Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59 ze zm.).

§1
Postanowienia ogólne
1. Szkoła w zakresie swoich obowiązków edukacyjnych i wychowawczych dba o estetykę
wyglądu ucznia.
2. Strój i wygląd ucznia musi być dostosowany do reguł życia społeczności szkolnej.
3. W szkole obowiązuje następujący strój ucznia: codzienny, sportowy lub galowy.

§2
Strój codzienny
1. Uczeń może nosić dowolny strój codzienny.
2. Codzienny strój ucznia powinien być estetyczny, stonowany, czysty i funkcjonalny.
3. Uczeń zobowiązany jest do:
a) przestrzegania zasad higieny osobistej,
b) dostosowania ubioru do istniejących warunków pogodowych oraz do realizowanych
aktualnie zajęć.
4. Żaden element stroju ucznia nie może manifestować przynależności subkulturowej, ani
posiadać wulgarnych i niestosownych napisów.
5. Strój codzienny nie może odsłaniać brzucha, dekoltu, pleców, górnej części ud.
6. Dziewczęta są zobowiązane do noszenia spódniczek, sukienek zakrywających uda.
7. Na terenie szkoły uczniowie nie używają nakrycia głowy i nie noszą szortów.
8. Uczniów obowiązuje obuwie sportowe lub obuwie na płaskim obcasie.
9. Uczniowie zobowiązani są do pozostawiania okrycia wierzchniego w szatni.

10. Obowiązkiem ucznia jest dopilnować, aby obuwie miało zawiązane sznurowadła w
przypadku, gdy nie jest na rzepy, gumki lub wsuwane.

§3
Strój sportowy
1. Podczas lekcji wychowania fizycznego obowiązuje zmiana obuwia i stroju na strój
sportowy.
2. Strój sportowy jest strojem zmiennym i obowiązkiem każdego ucznia jest jego zmiana po
każdych zajęciach sportowych.
3. Strój sportowy ucznia to:
a) na sali gimnastycznej, boisku lub podczas zajęć w terenie: sportowa podkoszulka,
spodenki sportowe, dres, sportowe obuwie, skarpetki.
b) na basenie: strój kąpielowy jednoczęściowy, czepek,klapki, okulary (według uznania).

§4
Strój galowy
1. Podczas uroczystości wynikających z ceremoniału szkolnego, wyjść poza teren szkoły o
charakterze reprezentacyjnym oraz imprez okolicznościowych obowiązuje ucznia strój
galowy.
2. Strój galowy jest także wymagany na polecenie dyrektora, wychowawcy lub Samorządu
Uczniowskiego.
3. Strój galowy ucznia stanowi:
a) dla dziewcząt – biała bluzka, czarna, granatowa lub grafitowa spódnica zakrywająca
uda, ewentualnie sukienka albo spodnie, żakiet, sweter, cieliste, białe lub czarne
rajstopy, obuwie na płaskim obcasie.
b) dla chłopców – biała koszula, czarne, grafitowe bądź granatowe spodnie ewentualnie
garnitur w tych samych kolorach, ciemne skarpety, według uznania krawat, eleganckie
obuwie.

§5
Postanowienia szczegółowe
1. Fryzury uczniów muszą odpowiadać zasadom higieny (czyste, niefarbowane, bez
widocznych wygoleń, bez dopinanych, sztucznych warkoczyków, nie mogą przeszkadzać
podczas pisania, czytania oraz zajęć sportowych – powinny być odpowiednio spięte).
2. W szkole uczniowie nie noszą biżuterii (dopuszczalny jest łańcuszek lub medalik,
zegarek, a w przypadku dziewcząt małe kolczyki w uszach).
3. Dziewczęta nie malują paznokci i nie robią makijażu,
4. Uczniowie nie mają tatuaży.

§6
Ustalenia końcowe
1. Do kontroli wyglądu zewnętrznego uczniów upoważnieni są:
a) wychowawcy klas,
b) pedagog szkolny,
c) dyrektor szkoły.
2. Nauczyciele poszczególnych przedmiotów mają prawo do zwracania uwagi uczniom,
jeżeli ich wygląd odbiega od ustaleń szkolnego regulaminu szkoły i mają obowiązek
zgłaszania tego faktu wychowawcom klas.
3. Wychowawcy klas mają obowiązek informowania rodziców/prawnych opiekunów o
nieprzestrzeganiu przez ich dzieci ustalonych przez szkołę zasad określonych w
niniejszym regulaminie.
4. Wychowawca może zobowiązać ucznia do zmiany wyglądu na zgodny z postanowieniami
niniejszego regulaminu.
5. Wygląd zewnętrzny ucznia nie ma wpływu na ocenę z przedmiotów.
6. Niestosowanie się do ustaleń zawartych w niniejszym regulaminie zostanie uwzględnione
w ocenie zachowania zgodnie ze Statutem Szkoły Podstawowej im. Marii SkłodowskiejCurie.
7. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za biżuterię przynoszoną przez uczniów, jej
zgubienie, zniszczenie oraz ewentualne uszkodzenie ciała wynikające z jej noszenia.

8. W przypadku dzieci o wyjątkowej indywidualności wrażliwości, których nie da się
wtłoczyć w ramy edukacyjne, religijne, systemy społeczne Rada Pedagogiczna może
zastosować indywidualne podejście.
9. Zadaniem nauczycieli oraz pracowników szkoły jest pokazywać dzieciom jak należy
ubierać się stosownie do okoliczności.

